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H O T A R A R E A   NR.72 

privind rectificarea  bugetului local pe anul 2014 

 

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

17.10.2014; 

         Avand in vedere : 

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

 prezentata de primarul comunei; 

-   Adresa nr.17687/06.10.2014 a Consiliului Judetean Constanta prin care se comunica 

HCJ nr.218/03.10.2014, privind repartizarea pe unitati administrativ - teritoriale a procentului de 

20%  din 18.5%, din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, si 

pentru proiecte de infrastructura in suma de 186.207 lei - plata rate arierate lei ;  

 

- Conform OUG nr.59/30.09.2014, privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 au 

fost repartizate  si retrase  pe surse  urmatoarele sume : 

-sume defalcate din TVA pentru echilibrarea  bugetelor locale a fost repartizata , suma 

de 68.474 lei ;              

- sume defalcate din TVA pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor   cu 

handicap in suma de 35.000 lei; 

  - sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat : 

   - cheltuieli de personal  a fost retrasa suma 39.000  lei ; 

   - hotarari judecatoresti a fost retrasa suma de 8.000 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 , majorandu-se la partea de 

venituri cu suma de 242.681 lei, prevederile anuale fiind de 7.887.254 lei  si la partea de 

cheltuieli majorandu-se cu suma de 242.681 lei,  prevederile  anuale fiind de 7.887.254 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 17.10.2014 

               

  Presedinte de sedinta,  

                          MARCELA MARINCA 


