ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A Nr. 33
din 8 octombrie 2013
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 2013,
În conformitate cu prevederile articolului 49 alin.(5) şi art.50 din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale,
Potrivit prevederilor Legii nr.165/2013 privind măsurile de finalizare a procesului de restituire
în natură sau echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist,
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 conform anexelor care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre,astfel:
la partea de cheltuieli-secţiunea de funcţionare:
- CAP.54.02.50 Fond de rezervă............ . .+81000 lei
- CAP.83.02.03.30 chelt mat................... +20000 lei necesar ptr.contr.inventarierea terenurilor
- CAP.67020502 act.cult....................... ... -10000 lei
- CAP.68020501 asist.sociala.................. ..+20000 lei asistenti personali si indemnizatii
-CAP.6802010 ajutor incălzire................ ...+6000 lei
- CAP.700250 chelt mat......................... ..-10000 lei
- CAP.74020501 salubr......................... .. .-5000 lei
- CAP.84020301 drumuri...................... ...+5000 lei rep crt.drumuri
Influente partea de cheltuieli, SF...
+ 107000 lei
Art.2.La partea de cheltuieli-secţiunea de dezvoltare:
-cap-65020401 56………… .-370 000 lei Ext.si reabilitarea scoli com.Livezeni
-cap.65.02.04.01 710101….+40000 Amenajări exterioare la scolile din com.Livezeni
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Total influenţe Sectiunea de dezvoltare………….
Total influenţe buget local ………………….

-330000 lei
-223000 lei

Art.3.Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2013, la venituri în suma de 5.161.000 lei şi la
cheltuieli în suma de 5161000 lei, pe secţiune de funcţionare şi secţiune de dezvoltare.
Art.4. Se aproba sectiunea de funcţionare a bugetului local atât in partea de venituri cât si în
partea de cheltuieli in suma de 2.766.000 lei
Art.5.Se aprobă sectiunea de dezvoltare a bugetului local atât in partea de venituri cât si în partea
de cheltuieli in suma de 2.395.000 lei
Art.6.Se aprobă aproba lista de investitii in valoare de 2.395.000 lei
Art.7.Se aproba utilizarea excedentului anilor precedenţi in valoare de 720.000 lei pentru
acoperirea unor goluri de casă a Sectiunii de Dezvoltare, provenite din decalaje între veniturile şi
cheltuielile bugetului pe anul curent .
Art.8. Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului-judeţul Mureş
- Primarului comunei Livezeni
- Compartimentului contabilitate
- Afişare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
Vultur Cristian

Contrasemnează,
secretar
Hangan Aurelia
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ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT
HOTĂRÂRE
din octombrie 2013
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 2013,
În conformitate cu prevederile articolului 49 alin.(5) şi art.50 din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale,
Potrivit prevederilor Legii nr.165/2013 privind măsurile de finalizare a procesului de restituire
în natură sau echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist,
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 conform anexelor care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre,astfel:
la partea de cheltuieli-secţiunea de funcţionare:
- CAP.54.02.50 Fond de rezervă............ . .+81000 lei
- CAP.83.02.03.30 chelt mat................... +20000 lei necesar ptr.contr.inventarierea terenurilor
- CAP.67020502 act.cult....................... ... -10000 lei
- CAP.68020501 asist.sociala.................. ..+20000 lei asistenti personali si indemnizatii
-CAP.6802010 ajutor incălzire................ ...+6000 lei
- CAP.700250 chelt mat......................... ..-10000 lei
- CAP.74020501 salubr......................... .. .-5000 lei
- CAP.84020301 drumuri...................... ...+5000 lei rep crt.drumuri
Influente partea de cheltuieli, SF...
+ 107000 lei
Art.2.La partea de cheltuieli-secţiunea de dezvoltare:
-cap-65020401 56………… .-370 000 lei Ext.si reabilitarea scoli com.Livezeni
-cap.65.02.04.01 710101….+40000 Amenajări exterioare la scolile din com.Livezeni
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Total influenţe Sectiunea de dezvoltare………….
Total influenţe buget local ………………….

-330000 lei
-223000 lei

Art.3.Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2013, la venituri în suma de 5.161.000 lei şi la
cheltuieli în suma de 5161000 lei, pe secţiune de funcţionare şi secţiune de dezvoltare.
Art.4. Se aproba sectiunea de funcţionare a bugetului local atât in partea de venituri cât si în
partea de cheltuieli in suma de 2.766.000 lei
Art.5.Se aprobă sectiunea de dezvoltare a bugetului local atât in partea de venituri cât si în partea
de cheltuieli in suma de 2.395.000 lei
Art.6.Se aprobă aproba lista de investitii in valoare de 2.395.000 lei
Art.7.Se aproba utilizarea excedentului anilor precedenţi in valoare de 720.000 lei pentru
acoperirea unor goluri de casă a Sectiunii de Dezvoltare, provenite din decalaje între veniturile şi
cheltuielile bugetului pe anul curent .
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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