JUDETUL SIBTU
COMUNA TTLISCA
CONSILIUL LOCAL
HOTARIREA Nr.35/2018
privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
Consiliul local al comunei Tilisca, intrunit in sedinta extraordinara la data de 06
iunie 2018,

Avind in vedere referatul intocmit de contabilul primariei nr. 99

din
04.06.20IB,expunerea de motive a primarului nr.100 din 04.06.2018 siavizul Comisiei
pe domenii de specialitate,
comunei Tilisca
Urmare prevederilor Hotărârii Consiliului local
nr.3I|O2.O5.2018 prin care s-a aprobat pafticiparea ComuneiTilişca prin Consiliul local,
Dezvoltare
constituirea Asociaţiei
membru fondator,
calitate
Intercomunitară,,TMNSALPINA GAz,, si la patrimoniul social iniţial al acesteia,
Înconformitate cu prevederile Legii Bugetului de Stat pe anul 2018 nĺ.2l20I8.
Iĺbaza art.36 alin(1) si art.49 din Legea nr.213lŻ006 privind finantele publice locale
In temeiul aft.36 alin (2) lit b) si d), alin (4) lit a), alin (6) a) pct 2), art. 39 alin

al

în

la

de

de

(1), aft 40 alin (1), aĺt. 45 alin (1), art. 115 alin (1), lit b) din Legea nr.2L5l200I
privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare,

HOTAR ASTE:

Aľt.l Se aproba

rectificarea bugetului de vęnituri si cheltuieli al comunei
Tilisca pe trim.Il.2018 dupa cum urľneaza
:

Indicatori

Total

:

an

Din care

2018

Trim.II.

-mii lei-

201 8

-mii lei

Din care

Venituri

si
chęltuieli ale

sectiunii

de

functionare

-mii lei

TOTAL VENITURI
Cap.T0.02..,rLocuinte,serviciirdezvoltarepublica"
Din care:
- Subcap:70.02.07,, Alimentare cLL gaze naturale in
localitati,,
Din caľe:
-7 0.02.7 2.01.01,,Actĺve financiare''

TOTAL CHELTUIELI

Din care:
Titlul 72r, Äctive financiare ''
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Sectiunii de
de dezvoltare

-mii lęi-
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0,25

0,25

0,25
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Art.2 Se aproba utIlizaręa sumei ďe 0,25 mii lei din excedentul bugetului
local Ia đatade 31.I2.2O17 pentru participarea Comunei Tilişcalrapatrimoniul
social iniţial al Asociaţiei de Dezvoltarę Inteľcomunitará TRANSALPINA
GAZ,, din care
- o,25 mii lei pentru paľticiparea Ia capitalul social al Asociaţiei de
D ezv oltare Intercomunitară TRANS ALPINA G AZ,,
:

Ań.3. Cu ducerea la

indeplinire

contabilul primariei.

a

prezentei Se insarcineaza primarul

si

Tilisca, ladatade 06 iunie 2018

PRESEDINTE DE SEDINTA
US IOAN
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Contrasemneaza,

Secretaľ;MoRAR

