ROMANIA
JUDEŢUL TIMIŞ
COMUNA CARPINIS
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local pe anul 2014
Consiliul Local al Comunei Cărpiniş;
Având în vedere referatul nr.l 109 / 26.03.2014 întocmit de primarul comunei şi biroul
contabilitate prin care se propunem rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a
bugetului local de venituri proprii si subvenţii pe anul 2014, conform adresei cu nr.2981/
18.03.2014 emisa de D.G.R.F.P.Timis privind modificarea repartizării sumelor defalcate din TVA
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor ,oraşelor, municipiilor
reprezentând cheltuieli de personal-pentru hotarari judecătoreşti si in urma analizei execuţiei
bugetare;
-Tinand seama de raportul Comisiei pentru probleme de buget finanţe , administraţie publica
locala, servicii si com erţ, administrarea domeniului public si privat al comunei, amenajarea
teritoriului si urbanism din cadrul consiliului local;
In temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr.356/19.12.2013;
In conformitate cu prevederile art.! 9 alim(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale,cu modificările si completările ulterioare;
Corespunzător art. 27,art. 36 alin. (1) si alin.(4) lit. a) şi art.45 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001 , republicata ,cu modificările si completările ulterioare , adoptă prezenta:
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HOTĂRÂRE:
Art. 1 -S e aproba rectificarea ^bugetului local de venituri si cheltuieli , bugetului local de
venituri proprii si subvenţii, pe anul 2014, dupa cum urmeaza:
• la venituri:
-cap. 04.02.01-cote defalcate din impozitul pe venit
+50,00 mii lei;
-cap. 07.02.02.03-impozit pe terenurile extravilane
+50,00 mii lei;
-cap. 11.02.02 -sume defalcate din TVA ptr. finanţarea
cheltuielilor de personal- invatamant - ptr. hotarari judecătoreşti -trim. I + 4,00 mii lei.
-trim IV -4.00 mii lei:
*___________
TOTAL
+100,00 mii lei
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• la cheltuieli:
-cap.70.02.50 - alte servicii in domeniul locuinţelor,serviciilor si
+100,00 mii lei;
dezvoltării comunale -71.01.30-alte active fixe___________________
TOTAL
+ 100,00 mii lei
Art. 2 -C u ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi
biroul contabilitate.

