ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

HorAnAne

privind aprobarea bugetului local al comunei Balaciu
pe anul 2Ol4
Consiliul Local al comunei Balaciu, alesin condiliile Legii nr. 671ZOO4 pentru alegerea
autoritbtilor administratiei publice locale, republicatS,cu modifrcSrite gi completdrile ulterioare,
intrunit in gedintd ordinarS, astbzi 25.02.2014
Aviind in vedere :
- Hotdr6rea nr.7128.0L.2014 a CJ Ialomila privind aprobarea repartizdrii pe bugetele
locale ale u.a.t.-urilor din judet a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetutui Oe
stat,pe anul 2014 .
- Deciziile nr.tl20l4 si 2120t4 a sefului Administraliei Judetene a Finanlelor publice
Ialomita cu privire la repartizarea unor cote gi sume defalcate din unele venituii ale bugetului
de stat pe 2014,repartizate comunei Balaciu gi a sumelor defalcate din WA pentru finantarea
cheltuiel ilor descentra lizate.
- Decizia nr.3l20I4 a sefului Administratiei Judetene a Finanlelor publice
Ialomita,privind repaftizarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului
comunei Balaciu.
in conformitate cu
- prevederile Sectiunii a 2-a " Dispozifii referitoare la bugetele locale pe anul 20!4" din
Legea nr. 356 lLB.l2.20L3 a bugetului de stat pe anul 20L4 ;
- prevederile aft.2 alin.(2 -5), art.3 alin.1 ,art.I4alin.7, art.19 alin,1 lit.a),art.20 alin.1
lit.a) , art.39 alin.6 gi art.S8 din Legea nr.27312006 privind finanfele publice locale,cu
modificdrile gi completdrile ulterioare.
Examindnd.

-

rapoftul nr.304 din 14.02.2014 al compartimentului buget,programe-prognoze,
contabilitate.
rapoftul nr. 293 din L4.02.20t4 al comisiei de buget-finante a consiliului local.
avizul de legalitate a secretarului comunei nr. 315 din 14.02.2014

ln temeiul arI.27, art.36 alin.4 lit.a) raportat la alin.2 lit.,,b,, si art.45 (2) lit.c)
coroboratcu art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.2L512001 privind administralia publicd localS,
republicatb , cu modificdrile gi completbrile ulterioare.

HOTARAgTE:

Att.l - (1) Se aprobd bugetul local al comunei Balaciu,pe anul 20L4, ,detaliat pe
capitole,subcapitole,titluri,afticole ,alineate gi sectiuni,la venituri in sumd totalS de
2.395.000 lei gi la cheltuieli in sumb totald de 3.095.000 lei , conform formularului anexb
nr.1 , ce face parte integrantd din prezenta hotdr6re.

(2) - Se aprobd bugetul

sectiunii de functionare pe anul 20t4,Tn sumb totali d,
2'045'000 lei pe capitole,titluri, articole de cheltuieli gi subcapitole,
potrivit formularulr

anexd nr.2 ce face parte integrantd din prezenta notirdre.

(3) -

Se aprobd bugetul sectiunii de dezvoltare pe anul 2014,
1'050'000 lei ,pe capitole,titluri, articole de cheltuieli gi 'subcapitor., in sumd totald dr
-- -' , potrivit formularulu

anexd nr.3 ce face parte integrantd din prezenta

Aft'2 - Se aprobd

troiarare. '

bugetul activitalilor autofinanlate,finanfate integral din
venitur
pe
anul
pe
20L4,
,
capitole,titluri, articole de chelfuieri irioiipitole, in
sumd totali
si
128'000 lei, potrivit formularului anexd nr.4 ce face pirte lniegranta
din prezenti

proprii

de

hotd16re.

Aft'3 - se aprobd alocarea sumei de 700.000 lei,din excedentul
anului 2013 pentrr
finantarea investi[iei ,,Asfaltare strada piscului 2,384
kffi,, .
Art'4 - Se aprobd lista de investilii pentru anul ztjv,conform anexei
nr.5 la prezente
hotdrdre.
Aft's - Se aprobd utilizarea sumei de 13.000 lei in cadrul capitolului
51.02 - autoritdli
executive, pentru organizarea evenimentului,,zua comunei,,

Aft'6

Se aprobb utilizarea sumei de 2.000 tei

in

cadrul capitolului 65.02

?nvdtbm6nt, pentru organizarea evenimentului,,Ziua gcolir,,
Aft'7 Se aprobd utilizarea sumei Oe O.OOO'iei in'cadrul capitolului
pentru lucriri reparatii unitdli de cult.

-

Aft'8

67.02- culturd,

-

Se aprobS utilizarea sumei de 10.000 lei in cadrul capitolului
67.02.05
sport, reprezentand contributia Consiliului Local Balaciu la
Asocialia sportivd ,,Agronomia,,
Balaciu, conform HCL nr.5 din 31.01.2013 pentru plata
cheltuielilor legate de inregistrarea
asociatiei, participarea la activitSlile.9i competiliile sportive
ale secliei de fotbal, arbitraje t
deplasbri, taxe vizd legitimdri, materiile sportive avize.
,
Aft'g - Primarul comunei prin compartimentul buget,programe-pro gnoze,
contabilitate
va aduce la indeplinire prezenta hotdrdre.
Aft'10 - Prin grija secretarului comunei,prezenta hotdr6re se va comunica: primarului
comunei,D'G'F.P. Ialomita,Institufiei Prefectului gi se va aduce
la cunogtinga punri-i prin
afigare la sediul primdriei gi postare pe site-ul instiiuliei.

-

Adoptatd cu respectarea art.45 arin.2 rit.a) din Leqea
privind dministralia publica focal_6, republicatd,cu
modificdrile
nr -2r5/2007

qi completdrile ufteiioare.
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Adoptatd la comuna Balaciu
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