ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
VĂRGATA
HOTĂRÂREA NR. 45.
Din 12 decembrie 2014.
privind rectificarea bugetului local al comunei Vărgata pe anul 2014
Consiliul local al comunei Vărgata, judeţul Mureş;
Văzând Expunerea de motive a primarului comunei Vărgata nr. 4.403 din
11.12.2014, privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Vărgata
pe anul 2014, şi avizul comisiei de specialitate a consiliului local,
Având în vedere Legea nr.356/2013 privind bugetul de stat Romaniei pe 2014,
Ordonanța de Urgență nr.74/2014 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 ,
Deciziile cu nr. 329.285/03.12.2014, nr. 329.286/03.12.2014, nr.329.707/08.12.2014 și
cu nr.329. 822/10.12.2014 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş de
alocare a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate și
suplimentarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal;
Văzând prevederile Legii nr.273/2006 –privind finanţele publice locale cât şi
raportul cu nr.4.404 din 11 decembrie 2014 al serviciului public al primăriei comunei
Vărgata
În temeiul articolului art.36 alin (1) şi (4) lit.a) coroborat cu art.45 (2) litera ”a”
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
Hotărește
Art.1. -(1) Bugetul rectificat al comunei Vărgata pe anul 2014 este în sumă
10.080,00 mii lei la partea de venituri şi în sumă de 10.092,00 mii lei la partea de
cheltuieli, cu un deficit de 12,00 mii lei.
(2) Partea de venituri ale bugetului local se modifică cu suma de 206,00 mii lei
(3) Partea de cheltuieli ale bugetului local se modifică la secțiunea de funcționare
cu suma de 84,00 mii lei și la secțiunea de dezvoltare cu suma de 122,00 mii lei
(4) Urmare a modificărilor de la alin.(2) și (3) , bugetul local al comunei se
prezintă astfel:
A. VENITURI TOTAL
10.080,00 mii lei
din care :
I.
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE
2.327,00 mii lei
Venituri proprii
928 ,00 mii lei
Sume defalcate din TVA
1.375,00 mii lei
Subvenţii de la bugetul de stat
24,00 mii lei
Vărsăminte din secțiunea de funcționare
2.905,00 mii lei
II.
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
7.753,00 mii lei
Fonduri F.E.A.D.R.
4.154 ,00 mii lei
Vărsăminte din secțiunea de funcționare
2.905 ,00 mii lei
Subvenții de la bugetul de stat
694,00 mii lei

B. CHELTUIELI TOTAL
din care:
I.

II.

10.092,00 mii lei

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale
Transfer
Asistenţă socială
Dobânzi
Fond de rezervă bugetară
Alte cheltuieli
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
1.Cheltuieli de capital

C. DEFICIT

2.327,00 mii lei
1.213,00 mii lei
808,00 mii lei
8,00 mii lei
112,00 mii lei
65,00 mii lei
14,00 mii lei
107,00 mii lei
7.765,00 mii lei
12,00 mii lei

(5) Detalierea modificărilor de la alin (2) și (3) este prezentată în anexa nr.1
Art.2. Se aprobă modificarea listei de investiții conform anexa nr. 2.
Art. 3. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează consilierul
cu atribuții de contabil şi primarul comunei Vărgata.
Art. 5. 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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