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Nr. 209I1GB/ 22.tO.2019
Structu ră :

Se rviciul Buget

la pro iectul de

F i na nţe

Publice

AMENDAMENT
privi nd rectificarea bugetu lui local şi a bugetu lui in stit uţiilor publice ş i
integra l sau parţial d in venituri proprii pe anul 20 19 supus dezbaterii Consiliului
Local in şed i n ţa din 23.10.2 019

hotărâre

ac t i vi tăţ i lo r fi n anţate

Avâ nd in vedere că după intocm irea proiectului de hotărâre Teatrul " M ihai Eminescu" Botoşan i
a solicitat cu adresa nr. 79 1/2 1.1 0.201 9, ataşată, virări de credite bugetare intre articole ş i alineate ş i titluri
de cheltuieli pentru asigurarea cheltuielilor cu salariile pentru luna octombri e şi plata chiriei pentru aceeaş i
lună, sol ic ităm includerea in proiectul de h otărâre a so l i c i tă ri l o r.
Modificările prop use vor fi incluse in hotărâre prin introducerea Anexci nr, 4.6 "B ugetul de venituri
ş i chelt uieli pe anul201 9 ş i est imările pe anii 2020 - 2022 pentru Teatrul "M.Eminescu" Botoşani ".
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prin prezenta o virare de credite , În vederea acoperirii cheltuielilor necesare la Titlul I -

Cheltuieli de personal,

aşa

cum am prezen'!.'t~at,,-,m~a~iJJ'~o~s~:

Act. 10.01.13:

" 45.000 lei ",-

Act. 10.01.17:

" 15.000 lei ./

Act. 10.01.30:

" 45.000 lei /

Ali. 10.01.01:

+ 94.000 lei

Art. 10.03.07:

+ 8.400 lei

Art. 59.40.00:

+ 2.600 lei

Si la Titlul 11- Bunuri şi servicii, după cum

Notă

,_.

PRIMARIA MUNICc-'P=-'C"""U-L-U--"

Act. 20.01.09:

" 9.300

Act. 20.30.04:

+9.300

_

urmează:

de fundamentare:

La data de 21 octombrie 2019 bugetul aprobat pe anul În curs este insuficient pentru a acoperi cheltuielile
cu salarii aferente lunii septembrie 2019 (sume care au termen de
chiriei pentru

spaţiul

unde

funcţionăm aferentă

plată

25 octombrie 2019), precum plata

lunii octombrie 2019 pentru care s-a emis

şi

factura nr.

3626/11.10.2019, astfel:
Suma de 93.826 lei pentru plată contribuţii sociale (10.01.01)
Suma de 8.311 lei pentru plată

contribuţie asiguratorie

de

muncă

(10.03.07)

Suma de 2.553 lei pentru plata contribuţie pentru persoane cu handicap neincadrate (59.40.00)
Suma de 9.243 lei pentru plata chiriei pe luna octombrie 2019.
Drept urmare vă rugăm să ne

aprobaţi

virarea de credit din articolele mai sus

menţionate

unde avem buget

aprobat şi neutilizat pănă la data prezentei.
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demers, vă mulţumim anticipat!
Contabil şef,
ee. Bunu Simona lonela
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