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Nr. ______/ 22.07.2020

Raport de specialitate privind
Rectificarea nr. 4 a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020

Având în vedere:
- prevederile Legii nr. 5/2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020;
- prevederile Legii nr.273/2006 - Legea finanțelor publice locale cu modificările și
completările ulterioare,
- adresă nr. 516 / 22.07.2020 de la Școala Gimnazială „David Prodan” Comuna Săliștea
privind rectificarea bugetară.

La propunerea domnului primar,
Vă supun atenției necesitatea aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020,
conform anexei nr. 1 si anexei nr. 2.

A. În ceea ce privește veniturile bugetului local, al comunei Săliștea se rectifică, local
cu o influență de +15,00 mii lei, după cum urmează:
- majorarea prevederilor la 07020102 Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice
cu suma de +5,00 mii lei în trim. III 2020;
- majorarea prevederilor la 370201 Donații si sponsorizări suma de +10,00 mii lei în
trim. III 2020.

B. În ceea ce privește cheltuielile bugetului local se majorează prevederile cu o
influență de +15,00 mii lei, rezultând un buget total rectificat în sumă de 16.124,96 mii lei.
Conform Legii nr. 273/2006 privind legea finanțelor publice locale în bugetul local nu
se pot aproba cheltuieli fără asigurarea resurselor financiare corespunzătoare, iar sumele
aprobate, la partea de cheltuieli prin bugetul local în cadrul căruia se angajează, se ordonanțează
și se efectuează plăti, reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite. Angajarea cheltuielilor
din aceste bugete se face numai în limita creditelor bugetare aprobate.
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La cap. 5102 Autorități executive, totalul cheltuielilor se majorează prevederile cu o
influență de +11,00 astfel:
 Pt. titlul II Bunuri si servicii:
- se diminuează prevederile la art. 200109 Materiale si prestări de servicii cu
caracter funcțional cu suma de -9,00 mii lei în trim III 2020 pentru plata unor prestări de
servicii.
 Pt. titlul XII Active nefinanciare:
- se diminuează prevederile la art. 710101 Construcții cu suma de -30,00 mii lei în
trim III 2020 pentru obiectivul de investiții DOTARE CU MOBILIER SEDIU PRIMARIE
COMUNA SALISTEA, JUDETUL ALBA;
- se majorează prevederile la art. 710101 Construcții cu suma de +50,00 mii lei în
trim III 2020 pentru obiectivul de investiții EXTINDERE SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO
COMUNA SALISTEA, JUDETUL ALBA.
La cap. 6502 Autorități executive, totalul cheltuielilor se majorează prevederile cu o
influență de +10,00 astfel:
 Pt. titlul II Bunuri si servicii:
- se majorează prevederile la art. 200530 Alte obiecte de inventar cu suma de
+10,00 mii lei în trim III 2020 pentru plata unor obiecte de inventar (table școlare magnetice).
La cap. 6702 Locuințe, servicii si dezvoltare publica, totalul cheltuielilor se
diminuează prevederile cu o influență de -6,00 astfel:
 Pt. titlul XII Active nefinanciare:
- se diminuează prevederile la art. 710101 Construcții cu suma de -6,00 mii lei în
trim III 2020 pentru obiectivul de investiții INLOCUIRE GAZON ARTIFICIAL LA TERENUL
DE SPORT DIN LOCALITATEA SALISTEA.

Veniturile și cheltuielile pe capitole și detalierea pe articole și aliniate pentru rectificare
sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul raport de specialitate.
Ținând cont de cele prezentate și de prevederile legale în vigoare, propunem aprobarea
prezentului buget, în forma prezentată.

Contabil,
Ledrer Francisc Cristian
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