
ROMANIA
JTJDETUL NEAM'I

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI $TEFAN CEL MARE

HOTARARE
privind rectifi carea bueetului Iocal

Consiliul Local al comunei $tefan cel Mare, jude{ul Neam{,
AvAnd in vedere nota de fundamentare inregistratd sub nr. 417712014, a primarului

comunei, Sorin Ouatu;
Prevederile Legii nr. 27312006 privind finalele publice locale, cu modificdrile si

completdrile uherioare, cAt si Legea w.35612013, privind bugetul de stat pe anul 2014;
Prevederile Hotdrdrii de Guvem nr. 805/2014, privind alocarea unei sume din Fondul de

rezerul bugetari la dispozilia Guvemului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele
unitali administrativ - teritoriale, in vederea inlShrdrii calamitdlilor naturale produse de inundalii;

Adresa nr. 13644113.10.2014, inaintatd de Consiliul Judelean Neam!;
Adresa nr. 3'7424110.10.2014, inaintate de Admnistralia JudeleanS a Finanlelor Publice

Neam!, prin care a fost majorat nivelul maxim al cheltuielilor de personal si respectiv alocarea de

sume defalcate din T.V.A. si cote. defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale;

Referatul de specialitate a compartimetului contabilitate din cadrul aparatului de

specialitate a primarului, inregistrat stb nr.4167 12014;
Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;
in temeiul ar1. 36, alin. (4), lit. a si ar1. 45, alin. 1, din Legea 2l5l20Ot a administraliei

publice locale, cu modificdrile si completdrile ulterioare;

HOTARA$TE

Art.1 Se aprobl rectificarea bugetului local, la venituri de la suma de 2.912,13 mii lei Ia
suma de 3.036,73 mii lei si la cheltuieli de la suma de 2.942,73 mii lei la suma de 3.066,73 mii
lei,(cheltuieli mai mari decAt veniturile cu suma de 30 mii lei, excedentul anului 2013) conform
anexei nr.1 , care face pafte integrantA din prezenta hotdrAre.

Art.2 Secretarul comunei va lace publici prezenta hotdrire si o va comunica
compartimentului contabilitate si institugiilor interesate.

Contlasemneaze,

Secre{ar,
Stoleru l',iicolae

i
t,
!;

r;;
Li.trL/ \,

, "
i

Nr. ,14 din 28.10.2011


