ROMÂNIA
JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL VIILE SATU MARE
HOTĂRÂRE NR.

S~

12014
privind rectifica rea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Viile Satu Mare,
judeţul Satu Mare, pe anul 2014,

onsiliul

Local Viile Satu Mare, judeţul Satu Mare, Întrunit În şedinţa ordinara din 21.08.2014, la
Viile Satu Mare, În baza dispoziţiilor art. 39 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind
raţia publică locală, republicată, cu modificările şi completări le ulterioare,
având În vedere Expunerea de Motive prezentată de doamna contabilă, precum şi dispoziţiile art.
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completări le
oare, propunerea fundamentată a ordonatorului principal de credite pentru rectifica rea bugetului pe
rsul desfăşurării exerciţiului bugetar pe anul 2014,
văzând dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 239/2014 privind repartizarea
_'111 art. 14 din HCJ Satu Mare nr. 2/2014 pentru aprobarea bugetului general consolidat pe anul 2014,
nei Viile Satu Mare a sumei de 7.500 lei pentru finanţarea activităţii "Ziua Donat", precum si
itia preşedintelui Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 244/2014 privind repartizarea conform art. 2 din
Satu Mare nr. 1/2014 privind repartizarea pe UAT a unor sume defalcate din TVA alocate judetului
are,
În conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
ficările şi completări le ulterioare, În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit. a, precum şi art. 45 alin. 2, lit.
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completă riie
are,
Primăriei

HOTĂRĂŞTE:
Art.t. Se aprobă rectificarea cu suma de 7.500 lei si cu suma de 45.000 lei, a bugetului de venituri
- eltuieli al Comunei Viile Satu Mare, judeţul Satu Mare, pe anul 2014 după cum urmează:

La partea de venit:
.", impozite si taxe 18.02.50
e defalcate din TVA pt. echilibrare

TOTAL VENIT lei
La partea de cheltuieli
elt. cu bunuri şi servicii 24670302203030
elt. extindere canalizate si statie epurare
-.74.02.06.71.01.01

TOTAL VENIT lei

Total suma lei

Trim. '" lei

7.500
45.000

7.500
45.000

52.500

52.500

Suma lei

Trim. IV lei

7.500

7.500

45.000

45.000

52.500

52.500

Art.2. Cu aceasta suma se rectifică bugetul pe anul 2014 al comunei Viile Satu Mare, astfel totalul
-ugetului de venituri şi cheltuieli va fi de 12.155,70 mii lei, atât la partea de venituri cât şi la cheltui Iei.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se Încredinţează ordonatorul principal de
- edite al comunei Viile Satu Mare şi compartimentul financiar-contabil.
Art.4. Prezenta se comunică cu Instituţia Prefectului - Judeţul Satu Mare şi persoanele
-esponsabi le.
Viile Satu Mare la 21.08.2014

PREŞEDINTE DE Ş ,
AMARIEI LUC

contrasemnează
pentru legalitate
Secretarul comunei Viile Satu Mare

Bern~uela
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