ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 7.
Din 26 februarie 2014.

privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar al anului 2013,
al comunei Vărgata
Consiliul Local al comunei Vărgata, judeţul Mureş,
Văzând expunerea de motive nr. 650/20. 02. 2014 la proiectul de hotărâre,
pentru aprobarea contului de execuţie al anului 2013 al Comunei Vărgata şi Raportul nr.
651/20.02.2014, privind realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul financiar 2013
precum şi avizele comisiei de specialitate,
Având în vedere prevederile art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006, privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, O.U.G. nr 63/2010 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale; Legii nr.
571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare; Legii nr. 5/2013,
Legea bugetului de stat pe anul 2013,
În temeiul prevederilor art. 36 alin (4) litera „a” şi art. 45 alin (1) din Legea
nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

hotărește :
Art. 1- Se aprobă contul de execuţie al bugetului Consiliului Local al Comunei
Vărgata, pentru anul 2013, în suma totală de 3001149 lei, constituit din venituri proprii în
suma de 792785 lei şi prelevări din bugetul de sat în suma de 1145257 lei, subventii în suma
de 1063107 lei,
Prevederi bugetare aprobate iniţial
4.827.000
Prevederi bugetare definitive
10.374.000
Încasări realizate
3.001.149
iar la partea de cheltuieli a bugetului local după cum urmează :
Credite aprobate iniţial
Credite definitive
Plăţi efectuate
Deficit

4.907.000
10.454.000
3.038.910
37.761

Art.2. - Se aprobă execuţia bugetului secţiunii de funcţionare pe anul 2013, conform
anexelor nr.1 şi 2.
Art.3. - Se aprobă execuţia bugetului secţiunii de dezvoltare pe anul 2013, conform
anexelor nr. 3 şi 4.
Art.4. - Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor publice din venituri proprii şi
subvenţii din bugetul local, secţiunea de funcţionare pe anul 2013, conform anexei nr. 5 si 6.
Art.5. - Se aprobă indicatorii privind execuţia bugetului local, conform anexei nr. 7 la
prezenta hotărâre.
Art. 6. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează contabilul Primăriei
Vărgata.
Art.7. - Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţului Mureş, se
aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Vărgata.
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