ROMANIA
JUDETUL SIBIU
ORASUL TALMACIU
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE NR.158/2011
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al RPL" Ocolul Silvic Talmaciu" pe trimestrul IV
2011 si modificarea listei de investitii pe anul 2011-

CONSILIUL LOCAL TALMACIU, intrunit in sedinta ordinara din data de 24.11.2011;
Examinând rapoartele nr.8360/2011 si nr.8384/2011 întocmite de sef RPL Ocol Silvic
Tălmaciu prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV 2011 si
modificarea listei de investitii pe anul 2011 si expunerea de motive nr.8432/2011 a primarului
orasului Talmaciu;
Avand avizul comisiilor de specialitate;
În temeiul art.62 alin.2 din Legea nr.46/2008-Codul Silvic;
În baza art.19 alin.2 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu art.36 alin.2 lit.b şi alin.4 lit.a, art.45 alin 1, art.45 alin.2 litera a, art.115
alin.1, litera b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala , republicata,
HOTARASTE:
Art.1-Se aproba modificarea listei de investitii pe anul 2011 la RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA ,
aprobata prin HCL 21/2011 , astfel:
-se retrage suma de 35000 lei de la obiectivul „Autoturism de teren” si
- se creste cu suma de 35.000 lei la obiectivul „Adapost pentru unelte agricole si forestiere”
privind completarea sistemului de incalzire, a instalatiilor si obiectelor sanitare, pentru realizarea
scarii de acces la mansarda si usilor interioare de la mansarda, sistem de evacuare a apei si fosa
septica , placare pod cu USB, substante pentru tratarea exterioara a cladirii, s.a.
Art.2-Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al RPL Ocolul Silvic Tălmaciu RA
pe trimestrul IV 2011 , conform anexeI 1 ce face parte integrnta din prezenta hotarare, în sensul
transferului sumei de 10500 lei din cadrul categoriei de cheltuieli materiale:bunuri si servicii-suma de
6500 lei, reparatii curente-suma de 2000 lei, protectia muncii-suma de 2000 lei la categoria alte
obiecte de inventar in vederea dotarii cu materialele necesare a obiectiivului de investitii :Adapost
pentru unelte agricole si forestiere.”
Art.3-Îndeplinirea prezentei revine RPL Ocolul Silvic Tălmaciu.
Adoptata în Tălmaciu la
24.11.2011
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