
R O M A N I A
JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STELNICA

HOTARARE
Privind rectificarea de buget pe anul 2014 la comuna Stelnica

Consiliul local al comunei Stelnicajudetul Ialomita,intrunit in sedinta de lucru ordinara din
data de 30.10.2014,

Avand in vedere:
-HCL nr.4/2014 privind aprobarea bugetului local pe anul 2014
-Legea nr.273/2006 privind Finantele Publice, cu modificarile si completarile ulterioafe;
-Adresele AJFP lalomitanr. 243583/15.10.2014, 244970/27.10.2014 si 242432/08.10.2014
-HCJ lalomita nr. 74/29.10.2014
-referatul compartimentului de specialitate
- proiectul de hotarare al primarului privind privind rectificarea de buget pe anul 2014 la comuna
Stelnica

EXAMINAND:
-Expunerea de motive a primarului.
-Raportul comisiei de specialitate
-Avizul de legalitate al secretarului.

In temeiul art.45 alin. 1 din legea 215/2001 privind administratia publica locala,republicata,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STELNICA adopta prezenta hotarare:

ART.l.-Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2014, cu suma de 1397 mii lei, dupa
cum urmeza:
- suma de 900 mii lei, finantare prin programul national de dezvoltare locala, ce va fi alocata
pentru realizarea obiectivului de investitii "Infiintare sistem de canalizare in satele Stelnica si
Maltezi", suma ce va fi inregistrata la cap. 84.02 titlul 71- investitii;
- suma de 49 mii lei sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale suma ce va fi
alocata la capitolul 70.02. titlul 71 pentru obiectivul de investitii ,,Actualizare PUG,,;
- suma de 440 mii lei sume defalcate din TVA pentru drumuri judetene,suma ce va fi alocata la
capitolul 84.02 titlul 71 obiectiv investitii ,,Reabilitare drum comunal DC 91,,;
- se diminuiaza cu suma de 2 mii lei suma ce va avea infuente la capitolul 65.02 titlul 10 dupa
cum urmeaza :se diminuiaza cu 8 mii lei salarii pentru cheltuieli descentralizate,ci suma de 3 mii
lei se aloca pentru hotarari judecatoresti iar la capitolul 68.02 titlul 10 se aloca 3 mii lei pentru
finantarea drepturilor asistentilor personal!,
- suma de 13 mii lei impozit teren va fi alocat la capitolele 51.02 titlul 10 pentru salarii se aloca 7
mii lei,la capitolul 65.02 titlul 10 se aloca suma de 31 mii lei iar la capitolul 68.02 titlul 10 suma
de 3 mii lei astfel incat se mareste plafonul de cheltuieli de personal cu suma de 41 mii lei;
- se transfera de la capitolul 61.02 titlul 71 suma de 65 mii lei la capitolul 84.02 titlul 71
,,achizitionare piatra,,
; ART.3.-Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire prin grija contabilului si a primarului comunei.
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