
ROMÂNIA 
Judeţul Satu Mare 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂMĂRZANA 
 
 

Hotărârea nr. 36 
cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Cămărzana,  

județul Satu Mare, pe trimestrul III, anul 2017 
 
 

Consiliul Local Cămărzana 
 

Având  în  vedere  
 Expunerea de motive a primarului, 
 Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
 Hotarârea nr. 15/17.03.2017 cu privire la aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli 

al comunei Cămărzana, judeţul Satu Mare pe anul 2017 și aprobarea listei de investiții, 
cu toate rectificările ulterioare 

 Adresele nr. 13968/2017 și nr. 144998/2017 ale A.J.F.P. Satu Mare 
În temeiul prevederilor art.45 alin.(6), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Cămărzana,  

județul Satu Mare, pe trimestrul III, anul 2017, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de către primarul comunei Cămărzana și contabilul 
primăriei și se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei Cămărzana 
şi prin publicarea pe pagina de internet a primăriei. 

Art. 3. Hotărârea se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Satu Mare, Primarul Comunei 
Cămărzana, Compartimentul contabilitate şi achiziţii publice din cadrul primăriei 
comunei Cămărzana. 

Cămărzana: 27.09.2017 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
consilier, 

Dobraș Ioan 

Contrasemnează, 
Secretar cu atribuții delegate, 

Bura Maria-Iuliana 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea 215/2001 republicată, modificată și completată 
Nr. total consilieri în funcție: 10 
Nr. total consilieri prezenți: 8 
Nr. total consilieri absenți: 2 
Voturi pentru: 8 
Voturi împotrivă: 0 
Abțineri: 0 

 



Anexa la HCL nr. 36/2017 
 
 
 
 
 

I. Veniturile totale ale bugetului local pe anul 2017 se diminueaza cu 3 mii lei pana la 
nivelul de 3.687,3 mii lei, din care 2.858,8 lei total venituri functionare si 828,5 lei 
total venituri dezvoltare cu modificare la nivelul trimestrului III, astfel : 

contul 11.02.02 lei reprezentand sume defalcate  din taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor descentralizate s-au diminuat cu 29 mii lei  

veniturile proprii a fost necesar sa se majoreze cu suma de 26 mii lei 

 

II. Cheltuielile totale ale bugetului local se diminueaza cu suma  de 3 mii lei pe total an 
2017 pana la nivelul de 4.243,13 mii lei din care 2.858,8 mii lei total cheltuieli de 
functionare si 1.384,33 mii lei total cheltuieli de dezvoltare. 

 

Prin adresa cu nr. 13968 a fost necesară retragerea a 137,5 mii lei de de la capitolul 68.02 
Asistență socială – cheltuieli cu salariile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și 
indemnizații lunare și s-au mai retras 0,5 mii lei de la capitolul Învățământ - alte cheltuieli în domeniul 
învățământului, stimulant educațional CES conform legii 248/2015. 

Având la bază cererea conducerii Școlii Gimnaziale Cămărzana cu nr.366/12.09.2017 și adresa 
noastră cu nr. 2461/19.09.2017 prin care solicitam o suplimentare a sumelor pentru acoperirea 
cheltuielilor de personal în învățământ ni s-au acordat 135 mii lei pentru anul 2017, rectificare având 
loc la nivel de trimestru III. 

 

 

Cămărzana: 27.09.2017 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
consilier, 

Dobraș Ioan 

Contrasemnează, 
Secretar cu atribuții delegate, 

Bura Maria-Iuliana 
 


