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H O T A R A R E A NR.88

privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

Consiliul Local al comunei Crucea, judetul Constanta in sedinta ordinara din data

de 22.12.2014;

Avand in vedere :

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

prezentata de primarul comunei;

Urmare adresei nr.22708/12.12.2014 a Cnsiliului Judetean Constanta prin care se

solicita retragerea sumelor ne alocate pentru anul 2014 conform,,contractului de

finantare pentru implementarea Programului National de Dezvoltare Locala,

subprogramul “modernizarea satului romanesc” incheiat cu Ministerul Dezvoltari

Regionale si Administratiei Publice” pentru proiectul : - “Alimentare cu apa a localitatilor

Stupina si Galbiori si canalizare in localitatea Crucea” se retrage suma de 250.000 lei;

Sume defalcate din TVA pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor

cu handicap in suma de 11.608 lei;

Sume defalcate din TVA pentru incalzirea locuintei in suma de 7.038 lei;

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 IV, suma de 115.870 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 si a OUG nr.59/2014,

privind rectificarea bugetului 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 , diminuindu-se la

partea de venituri cu suma de 115.484 lei, prevederile anuale fiind de 9.165.044 lei si la

partea de cheltuieli diminuindu-se cu suma de 115.484 lei, prevederile anuale fiind de

9.165.044 lei, pe surse de venituri si cheltuieli, pe capitole si subcapitole bugetare

prevazute in anexa ce face parte integranta din prezenta .

Art.2. 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 22.12.2014

Presedinte de sedinta,

DOREL DRAGAN

Contrasemnez

Secretar ,

REVEICUTA GURGU



JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

Comisia de specialitate pentru agricultura, activitati economico financiare , protectia mediului si turism

RAPORT

de avizare a Proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului local pe

anul 2014

Comisia de specialitate pentru agricultura, activitati economico financiare ,

protectia mediului si turism intrunita in sedinta in data de 19.12.2014 , a luat in discutie

proiectul de hotarare prezentat.

In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, au rezultat urmatoarele:

- Proiectul de hotarare intruneste conditiile de legalitate si oportunitate fiind necesar

a se adopta de catre Consiliul local ;

- Cu prilejul analizarii proiectului de hotarare nu au fost formulate amendamente sau

propuneri de modificare a continutului actului de autoritate.

Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate in temeiul

prevederilor Legii nr.215/2001, republicata si ale Regulamentului de organizare si

functionare a Consiliului local Crucea, comisia avizeaza proiectul in forma si

continutul prezentate spre analiza.

Presedinte,

Sandu Gheorghe


