
 
ROMANIA  
JUDETUL  BACAU   
CONSILIUL            LOCAL   AL    COMUNEI  LIVEZI   
  
                                                       H O T A R A R E  
                                                             Nr.  01  din    30.01.2018  
        
    Privind   rectificarea bugetului  local al comunei Livezi , judetul Bacau pe anul 2017  . 
 
             Consiliul Local  al comunei  Livezi , judetul Bacau  intrunit in  sedinta  ordinara  in data 
de      30.01.2018      ;                                      
                                     In temeiul  Expuneri  de motive  nr. 455     din    25.01.2018  ,          a Primarului 
comunei Livezi , judetul Bacau  , d-nul Ichim   Sorin    ; 
                                    In baza   Raportului    compartimentului de specialitate  intocmit  de d-na  Contabil  sef  
Calin Elisabeta  , nr.  456     din   25.01.2018 ; 
                                     In baza  avizelor favorabile ale  comisiilor  de specialitate  din cadrul Consiliului local al 
comunei Livezi ;  
                                   Avand in vedere  adresa  nr. 21844  din  18.12.2017  a Consiliului  Judetean  
Bacau; 
                                   Avand in vedere  adresa  nr.  3090     din      20.12.2017  emisa  de    A J F P  
Bacau ; 
                                     In temeiul   art. 36   alin .(4)  , lit. “a,” ,  art. 39 ,     art. 45   alin (1)   ,  art. 48   alin.(2)   
precum si    art.115, alin.  (1),   lit. «  b »     din Legea Administratiei Publice Locale , nr. 215 din 23. 04.2001 , 
modificata  si completata .  
 
                                                                   H O T A R A S T E  :  
                                  
                      Art.  1 . Consiliul  local  al comunei  Livezi , judetul  Bacau    aprobă rectificarea  
bugetului local  al comunei Livezi , judetul Bacau , pe anul  2017  , astfel   : 
 
1.            In contul de venituri   04.02.04  “ Sume alocate  din cote defalcate  din impozitul   pe venit 
pentru echilibrarea  bugetelor locale “   cu suma de    7.19 mii lei  
            
            Repartizarea  s-a  facut   in contul de cheltuieli   70.02.20   pentru bunuri si servicii   cu suma 
de  7.19 mii lei 
 
2.            La  contul de venituri    11.02.02   “ Sume  defalcate  din  TVA    pentru  finanțarea  
cheltuielilor  descentralizate  la nivelul  comunelor  “    cu  suma de  33  mii  lei  care  sunt repartizati  
pentru cheltuieli  de personal  la contul  65.02  Invatamant  .    
 
Influenta  afecteaza   bugetul de venituri si  cheltuieli  pe trimestrul IV  2017. 
 
                                Art.2.  Hotararea  adoptata   va fi comunicata Institutiei Prefectului , judetul Bacau    , 
Administratiei   Judetene    a   Finantelor Publice  a Judetului  Bacau   si Primarului  comunei  Livezi .  
 
 
PRESEDINTE  DE SEDINTA                   CONTRASEMNEAZA 
CONSILIER                           SECRETAR 
BUSUIOC   IONEL                                                                              NEICA  EUSEBIU  
 
  
 
Hotararea  a fost  adoptata  cu cvorumul necesar ,  unanimitate        de voturi ,    15    consilieri  prezenti  din 15 
consilieri   alesi  si validati    ,     15    voturi pentru     . 

 
 
 
  


