ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 34
din 16 octombrie 2013.
privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2013
Consiliul local comunei Vărgata, judeţul Mureş,
Având în vedere Expunerea de motive a primarului nr. 2996 din 09. 10. 2013, prin
care propune aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vărgata pe anul 2013.
Având în vedere executia bugetului local la data de 30 septembrie 2013 şi necesitatea
efectuarii unor cheltuieli ,
În conformitate cu prevederile art. 19 (1) lit. “a” , art. 20 (1) lit. “c” şi art. 49
alin.(4) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, şi prevederile Legii nr. 5/2013, privind Legea bugetului 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 pe anul 2013, conform Anexei nr.1.
Se aprobă stabilirea veniturilor bugetului local la suma de 10250 mii lei şi stabilirea
cheltuielilor la suma de 10330 mii lei.
La partea de venituri, la secţiunea de funcţionare se aprobă majorarea veniturilor proprii cu 6
mii lei, după cum urmează:
- la codul - 21180250 ,,Alte impozite şi taxe ,, cu suma de 2 mii lei,
- la codul – 21300205 ,,Venituri din concesiuni şi chirii,, cu suma de 2 mii lei,
- la codul – 21160201 ,,Impozitul pe mijloace de transport de la persoane fizice,, cu suma de
2 mii lei.
La partea de cheltuieli, la secţiunea de funcţionare se propune următoarele modificări:
- la capitolul 67.02 “Cultură, recreere, religie” - Programul „Sport” pentru suplimentarea
creditelor bugetare aprobate la titlul 59 „Alte cheltuieli” se aprobă includerea în bugetul local a
sumei de 4000 lei prin majorarea veniturilor proprii,
- la capitolul 84.02,, Transporturi,, se aprobă majorarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii
cu suma de 13 mii lei, din care suma de 11 mii lei prin virări de credite de la capitolul
51.02.
,, Autorităţi publice,, titlul 10, si suma de 2 mii lei prin majorarea veniturilor proprii .
Art. 2. Anexa nr. 1 face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 3. Cu ducere la îndeplinire se însărcinează primarul şi contabilul Primăriei Vărgata,
Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului Judetului Mures; Trezoreriei
Municipiului Tg - Mures , Direcţiei Generale al Finanţelor Publice Tg – Mureş şi la cunoştinţă
publică.
Preşedinte de şedinţă
Nagy Csaba

Contrasemnează
Secretar
Marinescu Ilona

