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H O T A R A R E A   NR. 64 

privind rectificarea  bugetului local pe anul 2014  

        Consiliul Local al comunei Crucea, judetul Constanta in sedinta ordinara 

din data de 25.09.2014; 

                Avand in vedere : 

                   Expunerea  de motive cu privire la rectificarea  bugetului local pe anul 2014

 prezentata de primarul comunei; 

Proiectul “EFICIENTIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICA PENTRU COMUNA 
CRUCEA’’ -  COD SMIS – 21370, co-finantat din FEDR prin Programul Operational Sectorial 
Cresterea Competivitatii Economice (POS CCE), Axa prioritara nr.4, privind valorificarea 
resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi, pentru cererea de 
prefinantare ,transa III,  suma de 205.567 lei; 

 
 -  Venituri din taxe pe utilizarea bunurilor , autorizarea utilizarii bunurilor sau pentru 

desfasurarea de activitati –cota de 50% pentru CU si AC, alocata de catre Consiliul Judetean 
Constanta in suma de 452.105 lei ; 

 

Raportul de avizare al comisiei de specialitate buget – finante a Consiliului Local Crucea ; 

 Avizul de legalitate dat de secretarul Comunei Crucea, judetul Constanta; 

  In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele  publice  locale si  ale 

Legii nr.356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014 ; 

 In temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit. b coroborat cu alin. 4 , lit. a si ale art. 45, alin 2, lit. a 

din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata. 

 

H O T A R A S T E 

 

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2014 , majorandu-se la partea de 

venituri cu suma de 657.672 lei, prevederile anuale fiind de 7.644.573 lei  si la partea de 



cheltuieli majorandu-se cu suma de 657.672 lei,  prevederile  anuale fiind de 7.644.573 lei, pe 

surse de venituri si cheltuieli, pe capitole  si subcapitole bugetare prevazute in anexa ce face 

parte integranta din prezenta . 

Art.2. Se aproba transferarea sumei de 20.000 lei din capitolul 84 ‘’Transporturi’’ in 

capitolul 87 ‘’alte actiuni economice’’ pentru desfasurarea in bune conditii a alegerilor 

prezidentiale. 

        Art.3. Primarul comunei impreuna cu compartimentul financiar contabil vor urmari 

realizarea veniturilor si cheltuielilor prevazute in bugetul local. 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu ____voturi  pentru ,_____ voturi contra_si ____ 

abtineri . 

Crucea 25.09.2014 

               

  Presedinte de sedinta,  

      ____________________________________________ 

                     

Contrasemnez                                                      

Secretar ,               

REVEICUTA  GURGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


