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 30.05. 2014;
Avand in vedere:
- nota primarului comunei Caiuti inregistrata sub nr. 4296/22.05.2014;
- raportul biroului financiar contabilitate nr. 4297/22.05.2014 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;
- prevederile art. 117, lit. a din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale,
republicata;
- prevederile Legii nr.356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014 ;
- HCL nr. 4/2014- aprobarea bugetului local al comunei Caiuti pe anul 2014;
- avizele favorabile ale comisiilor constituite pe domenii de specialitate in cadrul Consiliului
local Caiuti;
In baza prevederilor 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 asa cum este prevazut in anexa nr. 1,
anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Primarul comunei Caiuti va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Presedinte de sedinta,
Antoniu Constantin-Valeriu

Contrasemneaza,
Secretarul comunei,
Capatina Ramona

Hotararea nr. 34/30.05.2014
Prezenta hotarare a fost aprobata cu 15 voturi pentru. La sedinta au participat
toti cei 15 consilieri care alcatuiesc Consiliul local Caiuti.

Consiliul local Caiuti

Anexa nr. 1 la HCL nr. 34/30.05.2014

BUGETUL RECTIFICAT PE ANUL 2014
Bugetul local pe anul 2014 a fost aprobat prin HCL nr. 4 / 29.01.2014.
Deoarece , din analiza bugetului de venituri si cheltuieli, se constata ca s-au recuperat
sume stabilite ca imputatii de Curtea de conturi la cap. 51.02. »Autoritati executive « titlul
XVII - Plati efectuate in anii precedenti si recuperati in anul curent= - 16.802 lei, suma care
va fi folosita astfel :
- la cap. 65.02. « Invatamant »-bunuri si servicii- 4.000 lei ;
- la cap. 70.02 « Iluminat public » - bunuri si servicii – 12.802 lei ;
Totodata s-a aprobat transfer din trim. IV in trim. II conform adresei Administratiei
Finantelor Publice a Judetului Bacau la :
- venituri - cap. 11.02.00 « Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei a sumei de 51.000 lei ;
- cheltuieli - cap. 65.02 « Invatamant » a sumei de 51.000 lei.
TOTAL VENITURI 4.247.560 lei
TOTAL CHELTUIELI - 4.247.560 lei

Presedinte de sedinta,
Antoniu Constantin-Valeriu

Sef birou financiar-contabil,
Neagu Mioara

Contrasemneaza,
Secretarul comunei,
Capatina Ramona

