
 
HOTĂRARE 

 
privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli 

al comunei Gottlob pe anul fiscal 2011 
 

Consiliul local al comunei Gottlob, judeţul Timiş; 
Analizand expunerea de motive a domnului Nastor Gheorghe, primar, cat si 

referatul  compartimentului financiar-contabil, prin care se propune rectificarea bugetului 
de venituri si cheltuieli al comunei Gottlob pe anul fiscal 2011, rectificare intervenita 
asupra conturilor 36.02.50- alte venituri, 42.02.34- ajutoare pentru incalzirea locuintelor ; 

 Tinand cont si de prevederile Hotararii Consiliului Local al comunai Gottlob,   
nr.6/  21.02.2011 , privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Gottlob 
pe anul fiscal 2011; 

Vazand si prevederile din Legea nr. 286/2010 , legea bugetului de stat pe anul 
2011, cat si prevederile Legii nr 273 / 2006 privind finantele publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

Avand in vedere raportul Comisiei economice din cadrul Consiliului local care a 
avizat favorabil proiectul de hotarare ; 

Conform art. 36, alin. 4 lit. « a » a Legii nr.215/2001, Legea administraţiei publice 
locale,republicata, modificată si completată ulterior 
           In temeiul prevederilor art 45 alin <2> lit a din Legea nr.215/2001, Legea 
administraţiei publice locale,republicata, modificată si completată ulterior: 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1 Se rectifica veniturile si cheltuielile evidentiate in bugetul  local al comunei 
Gottlob pe anul 2011, dupa cum urmeaza : 
 
I.VENITURI                                           5,67 mii lei              

- Alte venituri                                                      36.02.50                 34,50  mii lei      
- Varsaminte din sectiunea de functionare 

pentru finantarea sectiunii de dezvoltare 
a bugetului local (cu minus)                              37.02.03               -993,10 mii lei 
-varsaminte din sectiunea de functionare          37.02.04                 993,10 mii lei 
-ajutor pt. incalzirea loc.cu lemne                     42.02.34                     5,67 mii lei 

- sume primite in contul platilor efect.anii anter.   45.02.01.                 -34,50 mii lei   
 
II.CHELTUIELI                                                                                            5,67 mii lei 
 
Asistenta sociala                                                                                                                                 
      - ajutoare sociale                                                                                        5,67  mii lei    
 
 

   

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  GOTTLOB 
: Gottlob, nr. 274, cod 307 251 

: 0256 / 383 104   fax: 0256 / 383 104 
e-mail: primaria.gottlob@cjtimis .ro 

site: www.primariagottlob.ro 
 



 

Art.2 Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza dl.Nastor 
Gheorghe, Primarul comunei Gottlob si compartimentul financiar-contabil al primariei 
comunei Gottlob  

 
   Art.3 -Prezenta hotărare se comunică : 
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş - Directia juridică şi contencios administrativ; 
- Primarului comunei Gottlob; 
- Compartimentului financiar-contabil al Primăriei comunei Gottlob; 
- Finanţelor Publice Timiş; 
- Se va afişa. 
 
 
 
 
 
 
 
             PRESEDINTE DE SEDINTA,                        CONTRASEMNEAZA, 
                        CONSILIER                                                    SECRETAR 
                   CERBA CRISTIAN                                      IVANCEA DANIEL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Nr.  9  din 18.03.2011 
 
Prezenta hotarare a fost adoptata cu votul « pentru » a 11 consilieri,  -- vot « impotriva » -
-  abtinere                                                                   

 

 

                                                     


