ROMÂNIA
JUDEłUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA
HOTĂRÂRE
cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2013

În temeiul art. 45 alin.(2) lit.a din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările,
luând act de expunerea de motive a iniŃiatorului proiectului de hotărâre nr.
7792/19.11.2013, precum şi de raportul compartimentului de specialitate nr.
7793/19.11.2013;
luând în considerare: Hotărârea Consiliului local Macea nr. 42/24.04.2013 privind
aprobarea bugetului local pe anul 2013; Hotărârea Consiliului local Macea nr.
46/30.05.2013 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013; Hotărârea Consiliului local
Macea nr. 63/22.08.2013 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013;
văzând adresa 20223/14.10.2013 emisă de AJFP Arad, privind influenta negativă a Sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanŃarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti pe anul 2013;
văzând adresa 20397/15.10.2013 emisă de AJFP Arad, privind majorarea nivelului maxim al
cheltuielilor de personal pe anul 2013;
văzând adresa 357/08.11.2013 emisă de AJFP Arad, privind influenta pozitivă a Sumelor defalcate
din taxa pe valoarea adăugată pentru finanŃarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,
oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti pe anul 2013;

analizând prevederile art. 36 alin. 4 lit. a din Legea administraŃiei publice locale nr.
215/2001, precum şi ale art. 19 alin. 2 şi art. 41 din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele
publice locale, care arată că bugetele locale pot fi rectificate pe parcursul exerciŃiului
bugetar ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite,
Consiliul local al comunei Macea adoptă prezenta hotărâre.
ART. 1 La venituri, comparativ cu nivelurile aprobate prin Hotărârea Consiliului local Macea nr.
63/22.08.2013 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013, se aprobă următoarele influenŃe:
- lei -

VENITURI - TOTAL,

- 133.000

din care:
- Impozitul pe terenul din extravilan 07.02.02.03
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanŃarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor 11.02.02
- Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05
- Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02
- Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50
- FEDR prefinantari 45.02.01.03

+ 51.000
- 207.000
+ 9.000
+ 4.000
+ 6.000
+ 4.000

ART. 2 La cheltuieli, comparativ cu nivelurile aprobate prin Hotărârea Consiliului local Macea nr.
63/22.08.2013 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013, se aprobă următoarele influenŃe:
- lei -

CHELTUIELI - TOTAL,
din care:
1. Autoritati publice si actiuni externe 51.02

- 133.000
- 46.000

din care:

- (20) Bunuri si servicii

- 46.000

2. Ordine publica si siguranta nationala 61.02

- 16.000

din care:

- (20) Bunuri si servicii

3. Invatamant 65.02

- 16.000

- 352.000

din care:
- (10)

Cheltuieli de personal
- (20) Bunuri si servicii
- (71) Cheltuieli de capital (Realizare teren sport Scoala Sinmartin)

- 142.000
- 130.000
- 80.000

4. Cultura, recreere si religie 67.02
+60.000
din care:
- (10)

Cheltuieli de personal
- (20) Bunuri si servicii
- (71) Cheltuieli de capital (Executie capela cimitir Macea Satu Nou)

- 1.000
- 57.000
+ 118.000

+

5. Asigurari si asistenta sociala 68.02
5.000
din care:
- (10)

Cheltuieli de personal

+5.000

6. Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02

- 36.000

din care:

- (20) Bunuri si servicii

7. Transporturi 84.02
252.000

- 36.000

+

din care:

- (71) Cheltuieli de capital (Realizare pavaj in localitatiile Macea si Sinmartin)
- (71) Cheltuieli de capital (Asfaltare stada Sinmartin, Zootehnie-teren sport)

+ 34.000
+ 218.000

ART. 3 La cheltuieli, comparativ cu nivelurile aprobate prin Hotărârea Consiliului local Macea nr.
63/22.08.2013 privind rectificarea Bugetul activităŃilor finanŃate integral sau partial din venituri
proprii si subventii pe anul 2013, se aprobă următoarele influenŃe:

CHELTUIELI - TOTAL,
din care:
Alte actiuni economice 87.10
din care:
- (10)

Cheltuieli de personal
- (20) Bunuri si servicii

0
0
- 2.000
+ 2.000

ART. 4 (1) Se aproba corectarea denumirii obiectivului de la poziŃia nr 15 din Lista de investiții anexă la
bugetul local pe anul 2013 din “Executie centru de informare turistica” în “Infiintare centru local de
informare si promovare turistica, amenajare traseu tematic in comuna Macea, judetul Arad”
(2) Se aproba corectarea denumirii obiectivului de la poziŃia nr 16 din Lista de investiții anexă
la bugetul local pe anul 2013 din “Proiect HURO gard gradina botanica, kituri de iluminat
fotovoltaice, panou informațional” în “ÎmbunătăŃirea infrastructurii privitoare la protecŃia
valorilor naturale din Pusztaottlaka şi Macea”, acronim: Natvaluespm, HURO/1101/054/1.3.1. .
(3) Se înlocuieşte lista de investiŃii anexă la bugetul local pe anul 2013 cu anexa la prezenta
hotărâre.

ART. 5 Hotărârea se comunică cu: Primarul comunei Macea, InstituŃia Prefectului judeŃului Arad,
Consiliul JudeŃean Arad, Trezoreria Arad, A.J.F.P. Arad.
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