
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI

H O T Ă R Â R E
Referitoare la aprobarea rectificării bugetului Comunei Dorna Arini, Judeţul

Suceava pentru anul 2017

Consiliul Local al Comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 
19.09.2017,

Având în vedere:
- Expunerea de motive prezentată de primarul comunei, domnul Ioan MORARU, înregistrată sub

nr.^^din 0 3  > ;
- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primarului comunei, 

înregistrat sub n r d i n  / 3 X ( 9 3 ;
- Avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 

administrare a domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia 
mediului şi turism, înregistrat sub nr. j?11/ din /fffi ;

- Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava SVG-STZ /1346 / 18.09.2017 
influenţele la sumele defalcate din TVA aprobate prin OUG nr. 63/2017 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2017.

In baza:
- art. 19 alin.(l), (2) şi art. 20 alin. (1), lit. „c”, din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, 

cu modificările şi completările ulterioare,
Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa cum sunt ele 

definite în Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu 
modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 7 alin (13) din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată , cu modificările şi completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 45 alin. (2) lit. „a” şi 
art. 115, alin. (1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1 -  Se reduc veniturile bugetului local al Comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava, cu suma de 

16.600 lei de la 3.965.698 lei la 3.949.098 lei, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2 -  Se reduc cheltuielile bugetului local al Comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava cu suma 

de 16.600 lei de la 6.272.560 lei la 6.255.960 lei, conform anexei prezenta hotărâre.
Art. 3 -  Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Primarul comunei Dorna Arini, prin compartimentul financiar contabil, va urmări ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, iar secretarul comunei o va aduce la cunoştinţă publică şi a 
celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.


