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HOTĂRÂREA

Nr.50

din 20 august 2014
Privind rectificarea bugetului pe anul 2014.
Consiliul Local al oraşului Chişineu Criş, întrunit în şedinţa ordinară în
data de 20.08.2014,
Având în vedere:
expunerea de motive nr.7766 /20.08.2014 a d-lui primar Burdan Gheorghe;
Referatul nr.7751/20.08.2014 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Oraşului
Chişineu Criş;
- Adresa nr.10339/11.08.2014 a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
Arad, Serviciul Sinteză şi Asistenţa Elaborării şi Execuţiei Bugetelor Locale privind comunicarea
sumelor defalcate din tax ape valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor,oraşelor şi municipiilor, repartizate în trimestrul III şi IV ;
- solicitarea nr.775/2014 a Asociaţiei PRO-PĂDURENI pentru sprijin financiar în vederea
organizării ediţiei a V a festivalului "Ziua Pădureniului"
- prevederile art.l alin.2 lit.a, ale art.19 şi art.20 alin.l lit.c coroborat cu art.2 pct.47 din
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,actualizată
- prevederile art. 82 din Legea nr. 273/2006, actualizată, privind finaţele publice locale;
- prevederile Legii nr. 356/18.12.2013, legea bugetului de stat pe anul 2014;
- prevederile art.36(4) lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată , cu modificările şi completările
avizul comisiei buget-finanţe
- 15 voturi pentru din totalul de 15 consilieri prezenţi la şedinţă;
în temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE :
Art.l.-Se rectifică bugetul local pe anul 2014 , dupa cum urmează:
VENITURI TOTAL
128.800 lei
1. Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate
83.000 lei
2. Cod 37.01.00 Venituri din sponsorizări
45.800 lei
CHELTUIELI TOTAL
1.CAP.51.02 -Autorităţi publice total
Bunuri şi servicii
Art.20.30.30 Cheltuieli pentru organizarea
Zilelor oraşului
2. CAP.67.02 CULTURĂ ŞI RELIGIE - TOTAL
TITLUL X Alte cheltuieli
Art.59.11 Asociaţii şi fundaţii
Asociaţia PRO-Pădureni organizare ziua Pădureniului

128.800 lei
30.800 lei
30.800 lei
30.800 lei
15.000 lei
15.000 lei
15.000 lei
15.000 lei

3.CAP.65.02. INVATAMINT

TOTAL

Hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor
în unităţile de învăţământ preuniversitar

83.000 lei
83.000 LEI

Art.2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului
Chişineu Criş, prin compartimentul de contabilitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA
PALCU SORIN

CONTRASEMNEAZĂ
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BRÎNDAŞ AURELIA - MIHAELA
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