RAPORT

privind rectificarea bugetului Consiliului Local Livezeni pe anul 2011
În conformitate cu prevederile articolului 19 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.
Ca urmare a analizei a contului de execuţie a bugetului local pe primele 3 luni al
anului 2012, s-a constatat debite si incasari mai mari faţă de cele prevăzute in bugetul
local, la capitolul
040201 cote defalcate din imp pe ven +49000 lei
Modificările in partea de venituri a bugetului local sunt
Cote defalcate din imp. Pe ven 040201 ……… ………. +49.000 lei
Partea de venituri –total influente

… …… +49.000 lei sect.funct.

Partea de cheltuieli a bugetului local :
Analizand partea de cheltuieli a bugetului local s-a constatat necesitatea reaşezării
unor sume în vederea finanţării lucrărilor propuse
Sectiunea de funcţionare
-Administratia loc.51.02.20..................................+5.000 lei chelt cu expertiza
privind reevaluarea drumurilor in comuna Livezeni
-Transferuri .56.02.09...........................................+1.000 lei CASS 6,5% aj soci.
-Camin cultural 67020307.20...............................+1.000 lei chelt mat consult.
proiect Leader
-Servicii recreative sportice 67.02.05 .20.............+5.000 lei chelt mat. consult.
Proiect Amenajare parc
-Alte servicii dezvoltare comunală 70.02.50.20...+7.000 lei chelt mat. Studiu
evaluare mediu PUG
-Transporturi 84.02.03.03.20................................+18.000 lei chelt mat.si servicii
de funcţionare la capitolul situatii de urgenta in prevenirea combaterea de
inundatii si ingheturi
Total influnţe secţiunea de funcţionare................+37.000 LEI

Sectiunea de dezvoltare

-67.02.05.71.................................................................-90.000 lei reaşezarea
sumelor alocate asfaltării străzii Scolii , de la acest capitol la capitolul 84.02.03
Străzi
-Sport 670205. 71........................................................+18.000 lei chelt.cu Proiectul
tehnic aferent Amenajări de parcuri in com Livezeni
-Străzi 84.02.71.......................................................+84.000 lei chelt de cap. Din
care :
-Reabilitare alei pietonale de la strada Principală pâna la nr.adm 215,in val
de 79.000 lei, şi
- Lucrări de montare a indicatoarelor stradale in val de 5000 lei
Total influente Sectiunea de dezvoltare
+12.000 lei
TOTAL INFLUENŢE................................................+49.000 LEI

-Astfel propunem aprobarea rectificarii bugetului local in partea de venituri
cu suma de 4.433.000 lei, in partea de cheltuieli in suma de 5.554.000 lei.
-Sectiunea de functionare in suma de 2.154.000 lei atât la venituri cît şi la
cheltuieli.
-Secţiunea de dezvoltare la venituri in suma de 2.279.000 lei iar in partea de
cheltuieli in suma de 3.406.000 lei, diferenţa de 1.121.000 lei fiind finanţat din
excedentul anilor trecuţi.
Propunem aprobarea Listei de investitii in valoarea de 489.000 lei

Livezeni la 26.04.2012

INTOCMIT

