ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A

Nr. 24

din 10 aprilie 2018

privind rectificarea bugetului local al
comunei Livezeni ,județul Mureș.
Consiliul local al comunei Livezeni judeţul Mureş ,
Luând în considerare raportul compartimentului contabilitate prin care propune aprobarea rectificării
bugetului local pe anul 2018 și expunerea de motive,
Ținând seama de avizul comisiei de specialitate,
În conformitate cu prevederile articolului 49 alin.(5) şi art.50 din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale,actualizată,
Potrivit prevederilor art.3 din OUG nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea
art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanțele păublice locale,
Având în vedere notele de fundamentare nr.171,182,193,207/2018 privind solicitarea alocării unor sume,
Potrivit prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative,republicată,
Fiind îndeplinite prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,
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,
ho tărăşte :
Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2018, la venituri în suma de 12.894.000 lei şi la
cheltuieli în suma de 18.557.000 lei, pe Secţiune de funcţionare şi Secţiune de dezvoltare,conform anexelor
parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art.2.Se aprobă Sectiunea de funcţionare a bugetului local in partea de venituri în sumă de 3.613.000
lei și în partea de cheltuieli in suma de 3.949.000 lei.
Art.3.Se aprobă Sectiunea de dezvoltare a bugetului local in partea de venituri suma de 9.281.000 lei
iar în partea de cheltuieli in suma de 14.608.000 lei.
Art.4.Se aprobă finanţarea deficitului secţiunii de funcționare în suma de 336.000 lei
anilor precedenţi.

din excedentul

Art.5.Se aprobă finanţarea deficitului secţiunii de dezvoltare în suma de 5.327.000 lei din excedentul a
anilor precedenţi.
Art.6.Se aprobă lista de investitii in valoare de 14.608.000 lei.
Art.7.Primarul comunei Livezeni prin biroul contabilitate răspund de aducerea la
prevederilor prezentei hotărâri.
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică:
Instituţiei Prefectului-judeţul Mureş
Primarului comunei Livezeni
Biroul contabilitate
Afişare

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CEADEȘ CRISTIAN

îndeplinire a

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar
HANGAN AURELIA

