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ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUI{EI PAUSESTI-MAGLASI
JUDETUL VALCEA

D

HOTARAREA NR. 22
Privind : rectificarea bugetului local de venituri qi cheltuieli pe anul2013

Consiliul Local al Comunei Pdugeqti-Mdglaqi, judelul Vdlcea, intrunit
in qedin!6 ordinarS, astdzi 27.05.2013, la care participd un numdr de 13
consilieri comunali din numdrul total de 13 aleqi in funcfie ;

Ludnd in dezbatere expunerea de motive qi proiectul de hotdr6re iniliat
de primarul comunei, privind rectificarea bugetului local de venituri gi cheltuieli
pe anul 2013 ;

Avdnd in vedere :
- raportul compartimentului Contabilitate, inregistrat sub nr. 3197 din
20.05.2013, prin care se propune rectificarea bugetului pe anuI2013 ;
- Adresa Consiliului Judelean Vdlcea nr. 6324 din21.05.2013, prin care ne-au
fost comunicate urmdtoarele hotdr6ri :

- HCJ rtr. 75 din 20.05 .2013, privind repartizarea sumelor din cota de
l8,5yo din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat la nivelul jude,tului
VAlcea gi din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale,
pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funclionare
gi/sau de capital pentru care au existat prevederi bugetare aprobate in ordinea
cronologicd a vechimii arieratelor, precum qi pentru suslinerea programelor de
infrastructurd, care necesitd cofinanlare locald, pe anul 2013 gi estimdrile pe anii
2014-2014;

- HCJ nr. 76 din 20.05 .2013, privind repartizarea pe unitSli administrati-
teritoriale a sumelor defalcate din TVA, d"estinatd finanfdrii cheltuielilor privind
drumurile judelene qi comunale, pe anul2013 gi estimirile pe anii 2014-2016;
- Adresa D.G.F.P. VAlcea nr. 34510 din 27.05.2013 cu privire la repartizarea pe
trimestre a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul
2013,
- execulia bugetului local de venituri gi cheltuieli p6ni Iadata de 20.05.0213 qi

pr o gnoza pentru perioada urmdtoare ;
findnd cont de raportul de avizare al comisiei de specialitate din

cadrul consiliului local gi de raportul de avizare a legalitalii proiectului de
hotdrAre intocmit de secretarul comunei;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 27312006 privind finanlele
publice locale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

in baza at. 36 alin. ($, Ilt. "a " din Legea nr. 21512001 privind
administralia publicd locald, republicatd, cu modificdrile qi completdrile

{-

ulterioare;



in temeiul art.45 aIin. (2),Iit. ,,2" Q\ a art. 115 alin. (1), lit. ,,b", aIin.
(3), (5), (6) din Legea nr. 2f512001 privind administralia publica locald,
republicatS, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, cu 13 voturi ,, pentru,,
adoptd urmStoarea:
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ART.I Se aprobd rectificarea bugetului local pe anul 2013, cu suma de
245,00 mii lei, din care 190,00 mii lei in trimestrul II, 40,00 mii lei in trimestrul
ru qi 15,00 mii lei in trimestrul IV, qonform anexei nr. l, ce face parte
integrantd din prezenta hotdr6re.
ART.2 Se aprobd rectificarea bugetului creditelor interne, in sensul cd la
capitolul 67.07. Cdmine Culturale, se retrage suma de 350,000 mii lei de la alin.
7I.0I.01 gi se majoreazd cu aceeaqi sumS prevederile de Ia art.7I.03 pentru
obiectivul de investilii ,,Crearea Centrului de informare gi Promovare Turisticd
Piuqeqti-Mdglaqi, judelul Ydlce*', conform anexei nr. 2, ce face parte
integrantd din prezenta hotdrdre.

, ART.3 Estimdrile pentru anii 2014-2016 se rectificd conform anexei nr. 3, ce
v face parte integrantd din prezenta hotirdre, astfel:

- an 2014, cu suma de 110,00 mii lei pentru investilia ,,Reparafii capitale
sesiu Primirie";

- an2015, cu suma de 112,00 mii lei pentru investilia,,Reabilitarea $coala
Gimnazial d Achim P ope s cu Pdu ge qti-Mdglaqi" ;

- an 2016, cu suma de 113,00 mir lei pentru investiJia ,,Modernizare
drumuri comunale-Asfaltare".

ART.4 Primarul localitdtii, ca ordonator principal de credite, va lua mdsuri
pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri.
ART.S Prezenta hotdr6re se comunicd prin intermediul secretarului comunei
Pduqegti-Mdglaqi, in termenul prevdzut de lege, primarului comunei, Instituliei
Prefectului-judelul VAlcea gi se aduce la cunogtinla publicd prin afiqare pe saitul
primdriei.
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Pduqeqti-Miglaqi, 27 .05.2013
Contrasemneazd
Secretar

Jurist Popescu Mihaela-Florela
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Presedinte de sedint6.
Mihdilerygu \raian


