ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 17
din 28 aprilie 2014
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 2014,
În conformitate cu prevederile articolului 49 alin.(5) şi art.50 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,
Văzând Contractul de finanţare nr.2266/26.03.2014 privind alocarea sumei de
288.299 lei in cadrul Programului national de dezvoltare locala, subprogramul
“Modernizarea satului romanesc, pentru lucrarea Sistem de alimentare cu apa potabila,
comuna Lievezeni,
In temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(4) lit.a) ,art.63 alin.(1),lit.c), şi alin.(4)
lit.b),art.68 coroborat cu prevederile art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1.Se aprobă bugetului local pe anul 2014, la venituri în suma de 4.317.000 lei şi
la cheltuieli în suma de 4.726.000 lei, pe Secţiune de funcţionare şi Secţiune de
dezvoltare.
Art.2.Se aprobă sectiunea de funcţionare a bugetului local atât in partea de venituri
cât si în partea de cheltuieli in suma de 2.781.000 lei
Art.3.Se aprobă Sectiunea de dezvoltare a bugetului local in partea de venituri suma
de 1.536.000 lei iar în partea de cheltuieli in suma de 1.945.000 lei
Art.4.Se aprobă finanţarea deficitului secţiunii de dezvoltare în suma de 409.000 lei
din excedentul anilor precedenţi.
Art.5.Se

aprobă Lista de investitii in valoare de 1.945.000 lei

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,
secretar
Hangan Aurelia

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr._____
din 28 aprilie 2014
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 2014,
În conformitate cu prevederile articolului 49 alin.(5) şi art.50 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,
Văzând Contractul de finanţare nr.2266/26.03.2014 privind alocarea sumei de
288.299 lei in cadrul Programului national de dezvoltare locala, subprogramul
“Modernizarea satului romanesc, pentru lucrarea Sistem de alimentare cu apa potabila,
comuna Lievezeni,
In temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(4) lit.a) ,art.63 alin.(1),lit.c), şi alin.(4)
lit.b),art.68 coroborat cu prevederile art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1.Se aprobă bugetului local pe anul 2014, la venituri în suma de 4.317.000 lei şi
la cheltuieli în suma de 4.726.000 lei, pe Secţiune de funcţionare şi Secţiune de
dezvoltare.
Art.2.Se aprobă sectiunea de funcţionare a bugetului local atât in partea de venituri
cât si în partea de cheltuieli in suma de 2.781.000 lei
Art.3.Se aprobă Sectiunea de dezvoltare a bugetului local in partea de venituri suma
de 1.536.000 lei iar în partea de cheltuieli in suma de 1.945.000 lei
Art.4.Se aprobă finanţarea deficitului secţiunii de dezvoltare în suma de 409.000 lei
din excedentul anilor precedenţi.
Art.5.Se aprobă Lista de investitii in valoare de 1.945.000 lei
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 ,
Toldi Gyongyike

Avizat,
secretar
Hangan Aurelia

