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ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PAU$E$TI-MAGLA$I
JUDETUL VALCEA

1

HoTARAREA NR. 52
Privind: rectificarea bugetului local de venituri qi cheltuieli pe anul2013

Consiliul Local al Comunei Pdugegti-Mdglagi, judelul V61cea,
intrunit in qedinla ordinarS, astdzi II.I2.20I3,la care participd un numdr de
l2 consilieri comunali din numirul total de 13 aleqi in func{ie ;

Ludnd in dezbalere expunerea de motive qi proiectul de hotirdre
iniliat de primar privind rectificarea bugetului local de venituri qi cheltuieli
pe anul 2013 ;

Avdnd in vedere :

- raportul compartimentului Contabilitate, inregistrat sub nr.7Il4 din
02.12.2013, prin care se propune rectificarea bugetului pe anul2013 ;
- execulia bugetului local de venituri qi cheltuieli pAna Ia data de

0 4 . I 2.20 13 qi progn oza p entru peri oada urmitoare ;
- adresa Administraliei Judelene a Finanlelor Publice V6lcea nr. VL
80225105.12.2013, privindrepartizarea sumelor defalcate din unele venituri
ale bugetului de stat pe anul 2013, acfualizate gi aprobate potrivit Deciziei
nr. 165 din 05.12.2013 a qefului Administraliei;
- adresa Administra{iei Judelene a Finanlelor Publice Vdlcea nr. VL
80261105.12.2013, privind nivelul maxim al cheltuielilor de personal
aferent bugetului centralizat al Comunei Pduqegti-Mdglaqi, aprobat in baza
Ordinuiui comun al M.D.R.A.P. qi M.F.P. nr.34461194412013;
- contractul de finan\are nr. 1625116.10.2Q1316144122.10.2013 incheiat intre
M.D.R.A.P. li Comuna Piugeqti-Mdglagi pentru Programul nalional de
dezvoltare 1oca15, Subprogramul,,Modeiniarea satului Romdnesc" ;
- bugetul rectificat prezentat de $coala GimnazialS,,Achim Popescu";

findnd cont de raportul de avizare al comisiilor de specialitate
din cadrul consiliului local qi de raportul de avizare a legalitalii proiectului
de hotdr6re intocmit de secretarul comunei;

in conformitate cu prevederile art. 20 aIin. (l), lit. "h" $i "i" din
Legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu modificdrile qi
compl etdrile uiterioare ;

ln baza art. 36 alin. (4),lit. "a " din Legea nr. 21512001 privind
administralia publicd loca16, republicatd,, cu modificirile qi completirile
ulterioare;

in temeiul art.45 aIin. (2), lit.,,o" $i aart. 115 alin. (1), lit. ,,b",
alin. (3), (5), (6) din Legea nr. 21512001 privind administrafia publicd
localS, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, cu 12 voturi
,, pentru,, adoptd urmdtoarea:



HOTARARE
I

ART.I Se aprobd rectificarea bugetului local pe anul 2013, cu suma de
144,46 mii lei, conform anexei ce face parte integrantd din prezenta
hotirAre.
ART.2 Se aprobd, virarca sumei de 600 lei din contul 50.07-Dona!ii qi
sponsorizSri in contul de venituri ale bugetului local 36.02.50-Alte venituri
qi a sumei de 1 .930,63 lei din contul 50.8l-imprumuturi in lei in contul de
venituri ale bugetului local 36.02.50-Aalte venituri.
ART.3 Primarul localitdtii, ca ordonator principal de credite, va lua
mdsuri pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotdr6ri.
ART.4 Prezenta hotdrdre se comunicd prin intermediul secretarului
comunei Pduqegti-Mdglagi, in termenul prevdzut de lege, primarului
comunei, Instituliei Prefectului-judelul. V6lcea gi se aduce la cunogtinla
publicd prin afiqare pe saitul primbriei.
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Pregedinte de qedinld,
Nistase Nicolae

Pduqeqti-Mdglaqi, 11.12.2013
ContrasemneazS,
Secretar

Jurist Popescu N{ihaela-Florela
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