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                                                    H O T Ă R Â R E A    Nr. 14
                                                            din 3 martie 2016

                                                privind rectificarea bugetului local.

         Consiliul local al comunei Livezeni judeţul Mureş , întrunit în şedinţa ordinară ,

          Analizând raportul compartimentului contabilitate care propune aprobarea 

rectificării bugetului local pe anul 2016,

          Văzând avizul comisiei de specialitate,

         În conformitate cu prevederile articolului  49 alin.(5) şi art.50 din Legea 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale,modificată şi completată,

        Tinând seama de Decizia DGFP nr. 5887/12.02.2015 privind repartizarea  
fondurilor reprezentând sume defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor (cod 110202), destinate 
finanțarii stimulentului educațional, sub formã de tichete sociale pentru grãdinițe, s-a 
repartizat suma de 19000 lei pentru comuna Livezeni.
          In temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(1),alin.(4) lit.a) , art.45 alin.(2) coroborate cu 

prevederile art.115 alin.(1) lit.b)din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,

                                                             h o t ă r ă ş t e:

          Art.1. Se aprobă  rectificarea bugetului local pe anul 2016,la venituri în sumă de 

4.244.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 5.648.000 lei,pe secţiune de funcţionare şi pe 

secţiune de dezvoltare,conform anexelor parte integrantă a prezentei hotărâri.

     Art.2.Se aprobă Sectiunea de funcţionare a bugetului local atât in partea de 

venituri cât si în partea de cheltuieli in suma de 3.848.000 lei.

       Art.3.Se aprobă Sectiunea de dezvoltare a bugetului local in partea de venituri 

suma de 396.000 lei iar în partea de cheltuieli in suma de 1.800.000 lei

       Art.4.Se aprobă finanţarea deficitului secţiunii de dezvoltare în suma de 

1.404.000 lei   din excedentul anilor precedenţi.

    Art.5. Se aprobă utilizarea excedentului anilor precedenţi in valoare de 300.000 lei 

pentru acoperirea unor goluri de casă a Sectiunii de Functionare, provenite din 

decalaje între veniturile şi cheltuielile bugetului pe anul curent



      Art.6.Primarul comunei Livezeni prin compartimentul contabilitate răspund de 

aducerea la  îndeplinire a  prevederilor prezentei hotărâri.

        Art.7 Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului-judeţul Mureş
- Primarului comunei Livezeni
- Compartimentului contabilitate

- Afişare

     PREŞEDINTE    DE   ŞEDINŢĂ,                                                            Contrasemnează,                                                                                   
              Gherman Corina                                                                               secretar
                                                                                                                       Hangan Aurelia


