جمهوری اسالمی ایران

شماره /49/000 :ک

وزارت امور اقتصادی و دارائی

تاریخ 4049/00/00 :
پیوست  :یک برگ

اداره کل امور اقتصادی و دارائی خوزستان
الف) عنوان صورتجلسه  :کار گروه قوانین و مقررات

رییس جلسه:عباس نوین نام
دبیر جلسه  :علی پیل باال
تاریخ تنظیم صورتجلسه :

نوبت جلسه :
مکان جلسه :
زمان جلسه :

49/60/60

سوم
سالن همایش اداره کل امور اقتصادی و دارایی
 8صبح

ب) دستور صورتجلسه :

ردیف
1

دستور کار آتی :

دستور کار جاری :
بررسی مواد  60و  00قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت ()0

2

6

– کسر مقرری ماه اول

ج) خالصـه مذاکرات :
جلسه در ساعت  8:00دقیقه در سالن کنفرانس اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان با حضور امضاء کنندگان صورتجلسه
برگزار گردید که پس از بحث و تبادل نظر میان اعضاء موارد ذیل پیشنهاد گردید.
پیشنهادات جلسه :
 – 1با توجه به چالش های مطرح شده توسط خزانه معین استان در مورد مواد  11و  61قانون تنظیم الحاق  6طبق مباحث :
الف  :سال مالی :



توافق کلي بر اين مقرر گرديد که به استناد مهلت مقرر در قانون اصالح مواد 36و36قانون محاسبات عمومي دستگاه هاي اجرايي همانند روال


معمول اعتبارات هزينه اي را تا پايان فروردين و اعتبارات تملك را تا پايان تير ما سال  46هزينه و مانده مصرف نشده را طبق مقررات مربوط به

حساب خزانه واريز نمايند .
ب  :شرایط و معیار طرح های پایان نیافته :

باستناد ماده  49قانون محاسبات عمومي تعيين معيار بر عهده سازمان مديريت خواهد بود .
ج  :مصرف اعتبارات سال  39در سال : 39

بنابر ماده  13قانون تنظيم الحاق  2جهت هزينه در پروژه هاي ادامه دار با دريافت دستورالعمل ماده  121قانون محاسبات عمومي قابل انجام مي باشد
 .د  :ماده  61قانون تنظیم الحاق : 6
باستناد ماده فوق دستگاه هاي اجرايي در حدود اعتبارات تخصيص يافته مي توانند تعهد ايجاد کنند .

عباس نوين نام
ذيحساب اداره کل امور اقتصادي و دارايي خوزستان
و رييس کارگروه قوانين و مقرارت

