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

HOTAR,A.REA NR. 6
Privind : aprobarea bugetului local pe anul 2014

Consiliul Local al Comunei Pduqeqti-Mdglagi, judelul Vdlcea,

Consiliul Local al Comunei Pduqeqti-Mdglaqi, judelul V61cea, intrunit in
sedinld ordinard, astdzi 31.01 .2014, la care participd un numdr de 12

consilieri comunali din numdrul total de 13 alegi in funclie ;

Ludnd in dezbaterea de motive gi proiectul de hotdrAre iniliat de

primarul comunei, privind aprobarea brigetului local pe anul 2014 ;

Av6nd in vedere :

- r'apoitul conrpartimentului din aparatul de specialitate al primarului
comunei Pduqeqti-Mdglagi, inregistrat sub nr. 7701 din 30.01 .2013, prin
care se propune aprobarea bugetului local pe 2014;
- Decizia nr. Il20I4 a qefului A.J.F.P. V61cea, privind repartizarea pe

unitali administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA qi a sumelor

defalcate din cota de I8,5o/o din impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale pe anul 2014 gi a estimdrilor pentru 2015-2017 ;

- Decizia nr. 212014 a qefului A.J.F.P. V61cea, privind repartizarea pe

unitdli administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru

fina{area cheltuielilor descentralizate la nivelul bugetelor locale pe anul

2014 qi a estirndrilor pentru anul 201 5-2017 ;

- Deci:ia nr. 32014 a gefului A.J.F.P. Vdlcea privind nivelul maxim al

cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al Comunei

Pduqegti-Miglagi ;

- Adresa nr. VL 1128012014 a A.J.F.P. Vdlcea privind tepartizarea pe

trimestre a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe

anul 2014 ;

- estimarea veniturilor proprii pentru anul 2014 qi pentru perioada 2015'
2017 ;

findnd cont de raportul de avizare al comisiilor de specialitate

din cadrul consiliului local, precum qi de raportul de avizare a legalitdlii
prorectrrlui de hotirAre, intocmit de secretarul comunei ;

RtsirrctAnd prevederile Legii nr. 5212003 privind transparenla

decizionalS, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
in conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1), lit. ( a >) , att. 76

din Legea nr.27312006 privind finanlele publice locale, cu modificdrile qi

completdrile ulterio are, ale Legii nr. 35612014 privind bugetul de stat pe

anul 2014;
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Inbaza cu art.36 alin (4),lit. < a>>, art..63 alin. 3, lit. u h, $i
(( b ) din Legea nr. 21512001, privind administralia publicd 1ocal6,

republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
In temeiul art. 45 alin. (2),Iit.,,€r" $i a art. 115 alin. (1), lit. ,,b",

alin. (3), (5), (6) din Legea nr. 21512001 privind administralia publicd
loca16, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, crr 12

voturi ,, pentru ,, , adoptd urmdtoarea: l

uorAnAnn

ART.I Se aprobd bugetul local al Comunei Pduqeqti-Mdglaqi, conform
anexei nr. 1, ce face parte integranti din prezenta hotdr6re, astfel :

- pe anul 2014, are o prevedere la venituri de 2.817 ,63 mii lei qi la
cheltuieli de 2.827,29 miilei;

- pe anul2015, are o prevedere la venituri de 3.149,61 mii lei qi la
cheltuieli de 3. 149,61 mii lei ;

- pe anul 2016, are o prevedere la venituri de 3.234,40 mii lei gi la
cheltuieli de 3.234,40 mii lei ;

- pe anul 2017, are o prevedere la venituri de 3.390,60 mii lei qi la
cheltuieli de 3.390,60 mii lei. :

ART.2 Se aprobd bugetul instituliilor publice gi activitdlilor finanlate
integral sau par[ial din venituri proprii, conform anexei nr.2, ce face parte
integrantd din prezenta hotdrAre, astfel :

- pe anul20l4 are o prevedere la venituri qi cheltuieli de 4,70 mii
lei ;

- pe anul 2015, are o prevederela venituri gi cheltuieli de 4,70 mii
lei ;

- pe anul2016, are o prevedere la venituri gi cheltuieli de 4,70 mii
lei ;

- pe anul 2017, are o prevedere la venituri qi cheltuieli de 4,70 mii
lei .

ART.3 Primarul localitdtii, ca ordonator principal de credite, va urmdri
ducerea la indeplinire a prezentei hotdr6ri, ce devine obligatorie de la data
cornunicSrii.
ART.4 Prczenta hotdrdre se comunicd prin intermediul secretarului
comunei Pduqeqti-Mdglaqi, in termenul prevdzut de lege, primarului
comunei, Instituliei Prefectului-judelul Vdlcea qi se aduce la cunoqtinla
publicd prin publicare pe saitul primariei.

Pduqeqti-Mdglaqi, 3 1 .0 1 .2014
Contrasemneazd

Secretar
Jurist Popescu Mihaela-Florela
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