ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 31
DIN 12 AUGUST 2013
privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2013
Consiliul local al comunei Vărgata, judeţul Mureş,
Având în vedere Expunerea de motive a primarului nr. 2508 din 08. 08. 2013, prin
care propune aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vărgata pe anul 2013.
Văzând Contractele de finanţare nr. C 4133220011272826512/20.11.2012 şi nr. C
413322011272826521/04.04.2013, pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condiţiile
programului naţională pentru dezvoltarea rurală încheiate cu Agenţia de Plăţi Pentru Dezvoltarea
Rurală şi Pescuit 7 Alba şi nr.3753/08.07.2013 încheiată cu ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice.
În conformitate cu prevederile art. 19 (1) lit. “a” şi art. 20 (1) lit. “c” din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
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 pe anul 2013, conform Anexei nr.1. Se
propune spre aprobare stabilirea veniturilor bugetului local la suma de 10244 mii lei şi stabilirea
cheltuielilor la suma de 10324 mii lei.
Se aprobă majorarea veniturilor la:
cod. 420220 ,,Subvenţii de la bugetul de stat către bugete locale necesare susţinerii derulării
proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile cu suma de 945 mii lei
cod. 45020101 ,,Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent,, cu suma de 3936
mii lei
cod 45020401 ,,Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent,, cu suma de 536 mii
lei .
La partea de cheltuieli, la secţiunea de dezvoltare se propune includerea în bugetul local pe
anul 2013 a sumei de 5417 mii lei, din care la capitolul 65.02 ,,Învăţământ,, suma de 4881 mii lei,
la capitolul,, Cultura recreere şi religie,, cod. 67.02. includerea sumei de 279 mii lei şi la
capitolul ,,Locuinţe servicii şi dezvoltare publică,, cod 70.02. şi includerea sumei de 257 mii lei.
Art. 2. Se aprobă bugetul împrumuturilor externe şi interne în suma de 1379 mii lei,
conform anexei nr 2.
Art. 3. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integranta din prezenul proiect de hotărâre.
Art. 4. Se aprobă modificarea Listei de investiţii pe anul 2013, conform anexei nr. 3.
Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul si contabilul Primăriei Vărgata,
Art. 6. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului Judetului Mures; Trezoreriei
Municipiului Tg - Mures , Direcţiei Generale al Finanţelor Publice Tg – Mureş şi la cunoştinţă
publică.
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