ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CAIUTI
Hotarare
privind aprobarea rectificarii bugetului comunei Caiuti pentru anul 2014
Consiliul local al comunei Caiuti,judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara din data de 16
Septembrie 2014;
Avand in vedere:
- nota primarului comunei Caiuti catre birou financiar - contabilitate nr.
8335/08.09.2014;
- raportul biroului financiar contabilitate nr. 8509/11.09.2014 privind bugetul
rectificat de venituri si cheltuieli pe anul 2014;
- art. 19, alin. 2 din legea finantelor publice locale nr. 273/2006, modificata si
completata;
- HCL nr. 4/2014- aprobarea bugetului local al comunei Caiuti pe anul 2014;
- prevederile Legii nr.356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014;
- avizele favorabile ale comisiilor constituite pe domenii de specialitate;
In baza prevederile art.36, alin.4, lit.a si in temeiul art.45, alin.2, lit.a din
Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata,
H O T A R A S T E:
Art.1. Se aproba rectificarea bugetului comunei Caiuti pe anul 2014
conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.
Art.2. Primarul comunei Caiuti va duce la indeplinire prevederile prezentei
hotarari.

Presedinte de sedinta,
Durlan Iulian – Constantin

Contrasemneaza,
Secretarul comunei,
Capatina Ramona

Hotararea nr. 64/16.09.2014
Prezenta hotarare a fost aprobata cu 11 voturi pentru. La sedinta au
participat 11 consilieri din cei 15 care alcatuiesc Consiliul local Caiuti.
Red. P.A.

Consiliul local Caiuti

Anexa nr. 1

BUGETUL RECTIFICAT PE ANUL 2014
-

-

-

-

-

-

*Se constata ca se impun virari de credite , astfel :
De la cap. 74.02 ,,Protectia mediului ,, chelt de personal – 4.850 lei la
cap 68.02.05 ,, Asistenta sociala in caz de invaliditate ,, chelt de personal
4.850 lei
De la cap 68.02.05 ,, Asistenta sociala in caz de invaliditate ,, asistenta
sociala – 4.850 lei , la cap . 80.02 ,, Prevenirea si combaterea inundatii si
ingheturi ,, bunuri si servicii – 1.400 lei si la cap. 84.02 ,,Drumuri si
poduri ,, bunuri si servicii -3.450 lei
*Se aproba transferul din trim.IV in trim III pentru plata
hotararilor judecatoresti la :
venituri - cap 11.02 .00 ,,Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei ,, a
sumei de 68.000 lei ;
la cheltuieli de personal ,, cap. 65.02 ,, Invatamant ,, a sumei de 68.000
lei.
*Se aproba pentru plata hotararilor judecatoresti suplimentarea
la :
venituri - cap 11.02 .00 ,,Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei ,, a
sumei de 68.000 lei ;
cheltuieli de personal ,, cap. 65.02 ,, Invatamant ,, a sumei de 68.000 lei.
*Se suplimenteaza plafonul la cheltuieli de personal cu suma de 68
mii lei, plafonul actualizat la data de 03.09.2014 fiind de 2.404 mii
lei .
TOTAL VENITURI 4.379.064 lei
TOTAL CHELTUIELI – 4.379.064 LEI

Presedinte de sedinta,
Durlan Iulian-Constantin
Sef birou financiar- contabil,
Neagu Mioara

Contrasemneaza,
Secretarul comunei,
Capatina Ramona

