ROMÂNIA
JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL VIIL,ESATU MARE
HOTĂRÂRE NR.
~8. 12013
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Viile Satu Mare,
judeţul Satu Mare, pe anul 2013,

•

Consiliul Local Viile Satu Mare, judeţul Satu Mare, Întrunit În şedinţa ordinară din data de
23.12.2012, la sediul Primăriei Viile Sakl Mare, În baza dispoziţiilor art. 39 alin. 1 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
având În vedere Expunerea de Motive prezentată de doamna contabilă, precum şi dispoziţiile art.
44 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru solicitarea raportului compartimentului de resort al aparatului de specialitate al primarului
şi al raportului comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Viile Satu Mare, judeţul Satu
Mare, avizul favorabil,
având În vedere adresa nr. 171937/2013, 185410/2013 si 192683/2013 a Direcţiei Generale a
Finanţelor Publice Satu Mare,
În conformitate cu prevederile art. 19, alin 1, lit. b precum şi alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit. a,
precum şi art. 45 alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă rectifica rea cu suma de 248 mii lei a bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei
Viile Satu Mare, judeţul Satu Mare, pe anul 2013 după cum urmează:

r>:

La partea de venit:
Venituri din impozit clădiri pers. jur. 07.02.01.02
Sume defalcatedin TVA
11.02.02
Subvenţii pentru ajutor încălzire
42.02.34
TOTAL VENIT lei
La partea de cheltuieli
Chelt. cu bunuri şi servicii pt. administrare
24510220
Chelt. personal învăţământ
24650210
Chelt. pt. bunuri şi servicii la învăţământ
24650220
Transfer pentru contribuţii
Casa de copii şi adulţi
24680251
Chelt. personal, asistenţi personali
24680210
Chelt. pt. indemnizaţii persoane cu handicap 24680257
Chelt. ajutor de încălzire
24680257
TOTAL CHELTUIELI lei

Suma mii lei
40
158
50
248
Suma mii lei
10
-7
3
30
101
61
50
248

Trim. IV mii lei
40
158
50
248
Trim. IV mii lei
10
-7
3
30
101
61
50
248

Art.2. Cu aceste sume se rectifică bugetul pe anul 2013 al comunei Viile Satu Mare, astfel totalul
bugetului de venituri şi cheltuieli va fi de 8.646,00 mii lei, din care la secţiunea de funcţionare va fi de
3.505,00 mii lei şi la secţiunea de dezvoltare va fi de 5.141,00 mii lei.
Art.3. Cu ducerea la Îndeplinire a prezentei hotărâri se Încredinţează ordonatorul principal de
credite al comunei Viile Satu Mare şi compartimentul financiar-contabil.
Art.4. Prezenta se comunică cu Instituţia Prefectului - Judeţul Satu Mare şi persoanele
responsabile.

Viile Satu Mare la 23.12.2013
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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contrasemnează pentru legalitate
Secretarul comunei Viile Satu Mare
Berna~uela
Eva

