ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.
din 28 aprilie 2014
privind validarea modificarilor bugetului local pe anul 2015 conform anexei la
Dispozitia nr.56 din 25.03.2015 şi rectificarea acestuia
Consiliul local al comunei Livezeni întrunit în şedinţa ordinară ,
Având în vedere adresa Administrației Judeţene a Finanţelor Publice
Mureş
nr.4956/16.03.2015, Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/2014, prevederile art.82 din
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile articolului 50 si art.49 al.5 din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale,
In temeiul prevederilor art. 36 alin. (1),alin.(4) lit. a),art. 45 şi art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

hotărăşte:
Art.1.Valideaza modificarile aduse bugetului local pe anul 2015 conform anexei la
Dispozitia Primarului comunei Livezeni nr.56 din 25.03.2015.
Art.2.Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2015, la venituri în suma de
4.194.000 lei şi la cheltuieli în suma de 4.649.000 lei, pe Secţiune de funcţionare şi
Secţiune de dezvoltare.
Art.3.Se aprobă Sectiunea de funcţionare a bugetului local atât in partea de venituri
cât si în partea de cheltuieli in suma de 3.198.000 lei.
Art.4.Se aprobă modificarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local in partea de
venituri la suma de 996.000 lei iar în partea de cheltuieli la suma de 1.451.000 lei.
Art.5.Se aprobă finanţarea deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul anilor
precedenţi la suma de 455.000 lei
Art.6. Se aprobă utilizarea excedentului anilor precedenţi in valoare de 400.000 lei
pentru acoperirea unor goluri de casă a Sectiunii de Dezvoltare, provenite din decalaje
între veniturile şi cheltuielile bugetului pe anul curent .
Art.7.Se aprobă lista de investiţii în valoare de 1421.000 lei
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Art.8.Se aprobă bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi
subvenţii,atât în partea de venituri cât şi de cheltuieli în valoare de 117.000 lei
Art.9.Prezenta hotărâre se comunică: Institutiei Prefectului - jud Mures Primarului
comunei Livezeni ,compartiment contabilitate si spre cunostinta publică.
PREŞEDINTE ,
Toldi Gyongyike

Avizat,
secretar
Hangan Aurelia
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Consiliului Local
Livezeni pe anul 2015
În conformitate cu prevederile articolului 50 si art.49 al.5 din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Consiliul Local poate aproba
rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale
ordonatorilor principali de credite.
Partea de venituri a bugetului local
Conform Contractului de finantare
nr.C413322011272826556/30.03.2015
Privind acordarea ajutorului financiar nerambursabil in conditiile P.N.D.R
pentru Proiectul ACHIZITIE DE UTILAJE/ECHIPAMENT PENTRU
COMUNA LIVEZENI, DOTAREA CAMINULUI CULTURAL DIN
COMUNA LIVEZENI se acorda
-finantarea eligibila nerambursabila FEADR in valoare de : 134.079 LEI
-finantarea nationala in valoare de 33.147 lei(valoare TVA)
Ca urmare a analizei contului de executie a bugetului local, s-a constatat
necesitatea de a majora unele prevederi bugetare la capitolele de venituri unde
încasările până la 31.03.2014 sunt mai mari, decât prevederile bugetare, după
cum urmează:
-cap.070101 inp clad pers fiz……….+30000 lei
Conform executiei bugetare pe 3 luni se majorează veniturile din trim II
si se diminuează trim IV la capitolele urmatoare deoarece au fost incasari mai
mari in perioada de bonificatie
070102 imp cl pj……trim II+25000……….trim IV -25000 lei
160201 taxa auto pf…trim II+10000……….trim IV -10000 lei
160202 taxa auto pj…trim II+20000……….trim IV -20000 lei
Influenta tot. 0 Trim.II +55000
Trim.IV- 55000 lei

Modificările in partea de venituri a bugetului local
070101 inp clad pers fiz………………………….... +30000 lei
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420220 subv.bug.de statproi………………………..+34000 lei
45020401 sume primate proi.FEADR……………..+135000lei
Influenta …………………………………………+199.000 lei
Astfel se majoreaza Partea de venituri a bug. Loc. cu suma de 199.000 lei.
Partea de cheltuieli a bugetului local.
Ca urmare a analizei contului de executie a bugetului local, s-a
constatat necesitatea de a majora unele prevederi bugetare la capitolele de
cheltuieli unde platile până la 31.03.2014 s-au majorat faţă de anul 2014
700206 iluminat public………………………..+20000 lei necesar
pentru plata lucrarilor de intretinere si achizitionarea materialelor pentru
il.publ
670205 200130 serv.recreative si sportive…….+2000 lei necesar pentru
lucrari topografice teren sport Livezeni
510103 administratia publ……………………+8000 lei pentru plata
serv.audit public
6702050356 Intretinere zone verzi…………….+169.000 lei finantarea
Proiectului ACHIZITIE DE UTILAJE/ECHIPAMENT PENTRU COMUNA
LIVEZENI, DOTAREA CAMINULUI CULTURAL DIN COMUNA
LIVEZENI
Influenta ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.............................+199.000 lei
Se transferă din trim.IV in trim.II următoarele lucrări
Cap.700250 200530...............................................10000 lei-achiz. Şi
montare plăcuţe stradale
Cap.80020106 2023...............................................25000 lei sit.de
urgenţă
Cap.700206 200530...............................................20000 lei stâlpi
il.public

Se propune aprobarea Sectiunii de funcţionare a bugetului local atât
in partea de venituri cât si în partea de cheltuieli in suma de 3.198.000
lei
Sectiunea de dezvoltare a bugetului local se modifică, in partea de
venituri este prevăzut suma de 996.000 lei iar în partea de cheltuieli
suma de 1.451.000 lei,
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Finanţarea deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul anilor
precedenţi este in suma de 455.000 lei.
Se propune spre aprobare utilizarea excedentului anilor
precedenţi in valoare de 400.000 lei pentru acoperirea unor goluri de
casă a Sectiunii de Dezvoltare, provenite din decalaje între veniturile şi
cheltuielile bugetului pe anul curent .
BUGETULINSTITUTIILOR PUBLICE FINANŢATE DIN
VENITURI PROPRII ŞI SUBVENŢII DE LA BUGETUL LOCAL
Partea de venituri
Se propune majorarea urmatoarelor capitol de venituri
Cap.ven din utilizare pasuni……....+10000
Cap. taxe 341050.............................+15000 lei
Influenta……………………………+25000 lei
Partea de cheltuieli
Cap.67100501 200103…………….+15000 lei chelt cu utilitati
Cap.83100330 200130……………..+10000 lei chelt mat pasuni
Influenta……………………………+25000 lei
Livezeni la 28.04.2015
Ordonator principal de credite
Tatar Vasile

Intocmit
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