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HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GIARMATA 
 NR. 24 Din 11.10.2016 

Privind rectificare bugetara pe trimestrul IV 2016 si modificarea lista de investitii pe anul 2016 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIARMATA, intrunit in Sedinta Extraordinara din data de 11.10.2016, 
 
Avand in vedere Referatele cu Nr. inreg. 7499/05.10.2016 si nr. 7498 din 05.10.2016 din partea Serviciului 

contabilitate, buget, finante, achizitii publice si fonduri structurale, taxe si impozite, 

Avand in vedere Dispozitia Primarului Comunei Giarmata nr. 256 din 05.10.2016 privind rectificare bugetara 
pe trimestrul IV 2016 si modificarea lista de investitii pe anul 2016 

Adresa nr. 11765/01.09.2016 a Directiei Buget-Finate / Consiliul Judetean Timis 
Avand in vedere Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Giarmata, 

respectiv Comisia economico-financiara, munca si protectie sociala, protectie copii, tineret, sport / Comisia nr. 2 cu Raport 
nr. 7626 din 11.10.2016 si Comisia juridica, disciplina sociala, culte, cultura, sanatate si familie/ Comisia nr. 3 cu Raport nr. 
7625 din 11.10.2016 

Avand in vedere Legea nr.82/1991 – legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 Avand in vedere prevederile art. 82 din Legea nr.273/2006 – legea finantelor publice locale, 

In temeiul art.68 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala - republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE: 
 

  Art.1 Se rectifica  bugetul Comunei Giarmata - Judetul Timis, pe trimestrul IV, 2016, la venituri 
(cod 39.2A.10) Depozite speciale pentru constructii de locuinte cu suma de 12.500,00 lei . 
 Art.2  Se rectifica  bugetul Comunei Giarmata - Judetul Timis, pe trimestrul IV, 2016, cheltuieli 
de dezvoltare (cap.70, Locuinte, servicii si dezvoltare publica, 70.2A.03.01 Cheltuieli de capital, 
Constructie locuinte sociale , Constructii de locuinte sociale in localitatea Giarmata conf. Legii locuintei 
nr. 114/1996  cu suma de 12.500,00 lei . 
 Art. 3 Se rectifica  bugetul Comunei Giarmata - Judetul Timis, pe trimestrul IV, 2016, la venituri 
(cod 43.2A.30) Sume primite de la bugetul Judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii 
cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa cu suma de 74.600,00 lei. 

Art.4  Se rectifica  bugetul Comunei Giarmata - Judetul Timis, pe trimestrul IV, 2016, cheltuieli 
de functionare in suma de 74.600,00 Lei , (cap. 65 Invatamant la titlul 57 ,, Asistenta sociala ,, , art. 
57.02, ,, Ajutoare sociale,, aliniatul 57.02.01 ajutoare sociale in numerar pentru copii/ elevii/ tinerii cu 
cerinte educationale speciale integrati in unitatile de invatamant de masa de stat. cu suma 74.600,00 
lei. 

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a acestei hotarari se incredinteaza compartimentele din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Giarmata : Serviciului contabilitate, buget, finante, 
achizitii publice si fonduri structurale, taxe si impozite. 
 Art.6 Prezenta se comunica: 
- Institutiei Prefectului judetului Timis, 
- Directiei  Generale  a  Finantelor  Publice  Timis, 
- Serviciul contabilitate, buget, finante, achizitii publice si fonduri structurale,  taxe si impozite, 
- Prin afisare pe site-ul Primariei Giarmata. 


