ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 39.
DIN 14 NOIEMBRIE 2013.
privind rectificarea bugetului local al comunei Vărgata pe anul 2013
Consiliul local al comunei Vărgata, judeţul Mureş;
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Vărgata nr. 3551 din 11.11.2013, privind
rectificarea numărul 4. a bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Vărgata pe anul 2013, şi avizul
comisiei de specialitate a consiliului local,
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe
anul 2013, Decizia nr. 42258/08.11.2013 şi nr. 42259/08.11.2013 ale Administraţiei Judeţene a
Finanţelor Publice Mureş, a fost aprobată redistribuirea sumelor defalcate din TVA, pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor .
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.

HOTĂREȘTE:
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Vărgata pe anul 2013, privind modul de
formare, administrare şi executarea acestuia, conform anexei nr. 1. la Secţiunea de funcţionare . Se
propune modificarea trimestrialităţii sumelor. Anexa nr. 1. face parte integrantă din presenta hotărâre.
La partea de venituri:
- majorarea cu suma de 16000 lei la capitolul 11.02.02 “Sume defalcate din TVA pentru
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor”, în trimestrul IV.
La partea de cheltuieli se propun următoarele modificări:
La capitolul 65.02 „Învăţământ”, la titlul 65.02.10 „Cheltuieli de personal”, suma planificată se
majorează cu suma de 2.000 lei, şi ,,Cheltueilie cu bunuri şi servicii,, cu suma de 2000 lei.
La capitolul 68.02 ,,Asistenţa socială,, majorarea sumelor cu 12000 lei, pentru achitarea
drepturilor asistenţilor personali a persoanelor cu handicap grav şi indemnizaţiile persoanelor cu
handicap
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.
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