ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 22
din 28 mai 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 adresa nr.759/20.05.2014,a Scolii gimnaziale Benedek Elek Livezeni, prin
care solicită sprijin financiar în valoare de 10000 lei,pentru reparatii la instalatia de gaz
metan, în urma constatărilor facute de E ON GAZ, care în data de 13.05.2014 a închis
robinetul principal în urma scurgerilor de gaze,
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 rectificarea bugetului local pe anul 2014 , la venituri în suma de
4.337.000 lei şi la cheltuieli în suma de 4.746.000 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 atât in partea de venituri
cât si în partea de cheltuieli in suma de 2.801.000 lei.
Art.3. Se aprobă majorarea bugetului local la partea de venituri cu suma de 20 000
lei.
Art.4. Se aprobă modificarea la partea de cheltuieli a bugetului local , după cum
urmează:
Cap. Sport 670205 510101 Transf.............................+10000 lei
Cap. Invatam. 65020401 200130 prest serv…….…..+10000 lei
TOTAL INFLUENŢĂ…………,….+20.000 lei
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Art.5.Se aprobă transferul achiziţionării de camera de supraveghere din trim.IV in
trim.II:
Cap.540250 pază………tr.II +30000 lei…….tr.IV -30000 lei

Art.6. Se aprobă modificarea la partea de venituri a bugetului finantat din venituri
proprii si subventii din bugetul local după cum urmează:

-venituri din taxe admin.(sala sport)341050

-10.000 lei

-subventii din bugetul local 431009………………

+10.000 lei

Total influenţă..................................................................

0

Art.7.Primarul comunei Livezeni prin compartimentul contabilitate răspund de
aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.8. Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului-judeţul Mureş
- Primarului comunei Livezeni
- Compartimentului contabilitate
- Afişare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
Orban Sandor

Contrasemnează,
secretar
Hangan Aurelia
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ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT

H O T Ă R Â R E A Nr.
din 28 mai 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 adresa nr.759/20.05.2014,a Scolii gimnaziale Benedek Elek Livezeni, prin
care solicită sprijin financiar în valoare de 10000 lei,pentru reparatii la instalatia de gaz
metan, în urma constatărilor facute de E ON GAZ, care în data de 13.05.2014 a închis
robinetul principal în urma scurgerilor de gaze,
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 rectificarea bugetului local pe anul 2014 , la venituri în suma de
4.337.000 lei şi la cheltuieli în suma de 4.746.000 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 atât in partea de venituri
cât si în partea de cheltuieli in suma de 2.801.000 lei.
Art.3. Se aprobă majorarea bugetului local la partea de venituri cu suma de 20 000
lei.
Art.4. Se aprobă modificarea la partea de cheltuieli a bugetului local , după cum
urmează:
Cap. Sport 670205 510101 Transf.............................+10000 lei
Cap. Invatam. 65020401 200130 prest serv…….…..+10000 lei
TOTAL INFLUENŢĂ…………,….+20.000 lei
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Art.5.Se aprobă transferul achiziţionării de camera de supraveghere din trim.IV in
trim.II:
Cap.540250 pază………tr.II +30000 lei…….tr.IV -30000 lei

Art.6. Se aprobă modificarea la partea de venituri a bugetului finantat din venituri

proprii si subventii din bugetul local după cum urmează:
-venituri din taxe admin.(sala sport)341050

-10.000 lei

-subventii din bugetul local 431009………………

+10.000 lei

Total influenţă..................................................................

0

Art.7.Primarul comunei Livezeni prin compartimentul contabilitate răspund de
aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.8. Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului-judeţul Mureş
- Primarului comunei Livezeni
- Compartimentului contabilitate
- Afişare.

PREŞEDINTE ,
Toldi Gyongyike

Avizat,
secretar
Hangan Aurelia
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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,
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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

6

