ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 13.
Din 09 mai 2014
privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2014,
Consiliul local al comunei Vărgata, judeţul Mureş,
Având în vedere Expunerea de motive a primarului nr. 1603 din 30.04.2014, prin
care solicită aprobarea validării Dispoziţiei primarului nr. 56/21.03.2014 prin hotărârea consiliului
local; execuţia bugetului local la data de 30 aprilie 2014; Adresa nr. 415819/19.03.2014
Ministerului Finanţelor Publice şi Adresa nr. 5289/20.03.2014 a Administratiei Judeţeană a
Finanţelor Publice Mureş, prin care a fost aprobată modificarea trimestrialităţii a sumelor defalcate
din TVA cod 110202, partea destinată finanţării salariilor personalului din unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat,
În conformitate cu prevederile art. 19 (2) lit. “a” şi art. 20 (1) lit. “c” din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile
Legii nr. 356/2013 Legea bugetului de stat pe anul 2014,
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. (a) Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2014, realizată prin Dispoziţia
primarului nr.56/21.03.2014 conform Anexei nr.1 , parte integrantă din prezenta.
(b) Se aprobă stabilirea veniturilor bugetului local la suma de 9612000 lei şi
stabilirea cheltuielilor la suma de 9619000 lei Se propune majorarea veniturilor şi cheltuielilor
secţiunii de funcţionare cu suma de 61000 lei şi majorarea secţiunii de dezvoltare cu suma de 7000
lei după cum urmează:
Secţiunea de funcţionare
VENITURI
COD
Denumire
070102
Impozit si taxa pe cladiri de la pers juridice
070202
Impozit si taxa pe teren de la pers juridice
180250
Alte impozite si taxe
360250
Alte venituri
TOTAL VENITURI
CHELTUIELI
51.02.
Autorităţi publice şi acţiuni externe – bunuri şi servicii
65.02.
Învăţământ – bunuri şi servicii
67.02
Cultura
68.02
Asistenta sociala
70.02
Servicii şi dezvoltare publică
84.02
Transporturi
TOTAL CHELTUIELI

Suma ( +)
22000
11000
34000
1000
68000
12000
10000
6000
13000
15000
5000
61000

Sectiunea de dezvoltare
65.02.
Învăţământ
TOTAL CHELTUIELI

7000
68000

Art. 2. Se aprobă modificarea Listei de investiţii pe anul 2014 conform anexei nr. 4.
Art. 3. Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta hotărâre din care:
- Anexa nr. 1. Bugetul Local
- Anexa nr. 2. Bugetul activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii
- Anexa nr. 3. Bugetul imprumuturilor externe si interne
- Anexa nr. 4 Lista obiectivelor de investitii
Art. 4. Cu ducere la îndeplinire se însărcinează primarul si contabilul Primăriei Vărgata,
Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului Judetului Mures; Trezoreriei
Municipiului Tg Mureș, Direcţiei Generale al Finanţelor Publice Tg – Mureş şi la cunoştinţă
publică.
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