ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 44
din 04 decembrie 2013

privind rectificarea bugetului local al comunei Vărgata pe anul 2013
ec. Balogh Istvan , primarul comunei Vărgata, judeţul Mureş;
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Vărgata nr. 3828 din 29.11.2013,
privind rectificarea numărul 5. a bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Vărgata pe anul
2013, şi avizul comisiei de specialitate a consiliului local,
Având în vedere prevederile Deciziei nr. 44838/22.11.2013 a şefului Administraţiei
Judeţene a Finanţelor Publice Mureş, şi încasarea de 50000 lei conform Deciziei nr. 001001/28.04.2013 incheiat cu Comisia Europeană -Direcţia Generală de Buget.în cadrul
programului Uniunea Europeană în cadrul programului „Europa pentru cetăţeni”, Acţiunea 1,
Măsura 1.1 „Întrunirile cetăţenilor în contextul înfrăţirii între oraşe” proiectul ,,Valorile comune
prin ochii locuitorilor comunei Vărgata,,
În conformitate cu prevederile art. 19 (1) lit. “a” , art. 20 (1) lit. “c” art. 49 alin (4) din
Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi cu prevederilor Legii nr. 5 /2013 privind bugetul de stat pe anul 2013,
În temeiul prevederilor art.36 (4) lit.”a” şi art. 45 (2) lit.“a” din Legea nr.215/2001,
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Hotăreşte:
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Vărgata pe anul 2013, privind
modul de formare, administrare şi executarea acestuia, la suma de 10341000 lei la partea de
venituri şi la suma de 10421000 lei la partea de cheltuieli, conform anexei nr. 1.
Anexa nr.1.face parte integrantă din prezenta hotărâre.
La partea de venituri se aprobă majorarea veniturilor proprii cu suma de 23000 lei, cu
suma de 2000 lei reprezentand subvenţiile destinate pentru acordarea ajutorului pentru
încălzirea locuinţelor şi cuprinderea sumei de 50000 lei la cod. 45.02.15 - Programe
comunitare finanţate în perioda 2007-2013.
La partea de cheltuieli se aprobă următoarele modificări:
Capitole bugetare
51.02 ,Administrati publica”
61.02 „Ordine publica”
65.02 „Invatamant”
66.02 „Sanatate”
67.02 „Cultura si religie”
68.02 „Asistenta sociala
70.02 „Locuinte servicii si
dezoltare publica”
74.2
„Protectia mediului”
84.02 „Transporturi”
TOTAL

Buget aprobat
683000
2000
5771000
17000
386000
167000

Influenta+

Influenta 10000

43000
42000

Buget rectificat
673000
2000
5771000
17000
429000
209000

320000

320000

2913000
87000

2913000
87000

10346000

85000

10000

10421000

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâre se însărcinează consilierul contabil
şi primarul comunei Vărgata.
Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, D.G. F.
P. Mures, Trezoreriei Tg Mureş, celor interesaţi şi la cunoştinţă publică.
Preşedinte de şedinţă
Balogh Blanka Elisabeta

Contrasemnează
Secretar
Marinescu Ilona

