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 extraordinara
din data de 29.12. 2014;
Avand in vedere:
- nota primarului comunei Caiuti catre birou financiar - contabilitate nr.
12271/19.12.2014;
- raportul biroului financiar contabilitate nr. 12272/19.12.2014 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;
- Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014 ;
- HCL nr. 4/2014 - aprobarea bugetului local al comunei Caiuti pe anul 2014;
- avizul favorabil al comisiei economice nr. 12541/29.12.2014 din cadrul Consiliului local
Caiuti;
- avizul favorabil al comisiei cultura nr. 12542/29.12.2014 din cadrul Consiliului local
Caiuti;
- avizul favorabil al comisiei juridice nr. 12543/29.12.2014 din cadrul Consiliului local
Caiuti;
-prevederile art. 117 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata;
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 de venituri si cheltuieli pe anul 2014 dupa cum
urmeaza:
- 04.02.04 Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetului local - diminuare cu 22.000 lei
- 35.02.01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform prevederilor legale
22.000 lei
- 51.02.01.03.85 ,, Autoritati executive ,, - plati efectuate in anii precedenti si
recuperati in anii curenti ,, 50 lei
- 51.02.01.03.20 ,, Autoritati executive – bunuri si servicii ,, 50 lei

* Cheltuielile de personal pe anul in suma de 2.336 mii lei = nivelul maxim de
repartizat pe trimestre si titlul 10 ,,Cheltuieli de personal ,, pentru toate bugetele
componente indiferent de sursa de finantare
* 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
* Se diminueaza plafonul la cheltuieli de personal cu suma de 10 mii lei , plafonul
actualizat la data de 30.10.2014 fiind de 2.394 mii lei .
* Se diminueaza plafonul la cheltuieli de personal cu 191 mii lei actualizat la data de
02.12.2014 fiind de 2.203 mii lei .
TOTAL VENITURI 4.262.114 lei
TOTAL CHELTUIELI – 4.262.114 LEI
Art. 2. Primarul comunei Caiuti va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Presedinte de sedinta,
Vatamanu Neculai

Contrasemneaza,
Secretarul comunei,
Capatina Ramona

Hotararea nr. 90/29.12.2014
Prezenta hotarare a fost aprobata cu 11 voturi pentru. La sedinta au
participat 14 consilieri din cei 15 care alcatuiesc Consiliul local Caiuti
Red.
Pavel Alexandra

