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   Nr. 5.459 din 20.06.2017  

 EXPUNERE DE MOTIVE 

privind  rectificarea   bugetului local  pe anul 2017  al Comunei Ibăneşti 

Având în vedere adresa nr.12.428/16.06.2017 privind sumele alocate Consiliului Județean 

Mureș conform legii 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017 pentru programul privind elaborarea și/sau 

actualizarea planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism, prin 

care ni se comunică faptul că veniturile bugetului local al Comunei Ibănești la capitolul bugetar 420500 

–  Planuri și regulamente de urbanism se majorează cu suma de 25.000 lei si referatul 

compartimentului financiar contabil, taxe și impozite nr.5.458 din 20.06.2017  ,propun rectificarea 

bugetului local  pe anul 2017 al Comunei Ibăneşti. 

Solicităm consiliului local să aprobe rectificarea bugetului local  atât la partea de venituri cât şi 
la partea de cheltuieli după cum urmează: 

 BUGETUL LOCAL 

         PARTEA  DE  VENITURI  

                  Veniturile bugetului local se majorează cu suma de 25.000 lei după cum urmează: 

                Se majorează pe trimestrul II cu suma de 25.000 lei, după cum urmează: 

      - Planuri și regulamente de urbanism -25.000 lei – cod 420500 

          PARTEA DE CHELTUIELI   

                Se majorează cu suma de 25.000 lei .  

- Administraţie, cu suma de 25.000 lei, după cum urmează: 
 
            –Alte active fixe (inclusiv reparații capitale) pt PUG – 25.000 – cod 710130; 

        Propun repartizarea sumei de 24.000 lei existentă în bugetul local, la capitolol bugetar “Servicii 

religioase”-670600, articolul bugetar „Susținerea cultelor”- 591200 aprobată prin HCL nr.23/24.03.2017 

și modificată prin HCL nr.43/25.05.2017 astfel: către Parohia Ortodoxă Dulcea suma de 14.000 lei, 

către Parohia Ortodoxă Isticeu 5000 lei și către Biserica Penticostală Betel -5000 lei. 

      Pentru motivele expuse mai sus propunem consiliului local aprobarea modificărilor apărute   în 
structura bugetului local ,  atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli. 

                                    Ibăneşti, 

                         la .06.2017                           Primar, 

     Dan Vasile-Dumitru 
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