ROMÂNIA
JUDEłUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA
HOTĂRÂRE
cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2014

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.
4349/21.08.2014, precum şi de raportul compartimentului de specialitate nr.
4350/21.08.2014;
luând în considerare: Hotărârea Consiliului local Macea nr. 7/12.02.2014 privind
aprobarea bugetului local pe anul 2014,
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.
7/12.02.2014 privind aprobarea bugetului local pe anul 2014, se aprobă următoarele influenŃe:
- lei -

VENITURI - TOTAL,

+ 224.000

din care:
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanŃarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor 21A11.02.02
- Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 21A332800
- FEDR-Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 21A450102

+33.000
+ 4.300
+ 186.700

ART. 2 La cheltuieli, comparativ cu nivelurile aprobate prin Hotărârea Consiliului local Macea nr.
7/12.02.2014 privind aprobarea bugetului local pe anul 2014, se aprobă următoarele influenŃe:
- lei -

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

+ 224.000
- 25.000

din care:

- (10) Cheltuieli de personal
- (20) Bunuri si servicii

2. Ordine publica si siguranta nationala 61.02

- 33.000
+ 8.000

+ 9.000

din care:

- (20) Bunuri si servicii

3. Invatamant 65.02

+ 9.000

+ 47.000

din care:

- (10) Cheltuieli de personal
- (20) Bunuri si servicii

+ 33.000
+ 14.000

4. Cultura, recreere si religie 67.02

+103.000

din care:

- (20) Bunuri si servicii
- (71) Cheltuieli de capital (Executie capela cimitir Macea Satu Nou)
- (71) Cheltuieli de capital (Bransament apa Sala sport si fantana arteziana)
- (71) Cheltuieli de capital (Executie capela cimitir Sinmartin)

5. Asigurari si asistenta sociala 68.02

+ 39.000
+ 24.000
+ 5.000
+ 35.000

+25.000

din care:

- (57) Asistenta sociala (Indemnizatii persoane cu handicap)

+ 25.000

6. Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02

+ 24.000

din care:

- (20) Bunuri si servicii

+ 24.000

7. Protectia mediului 74.02

0

din care:

- (20) Bunuri si servicii
- (51) Transferuri curente

- 129.000
+ 129.000

8. Transporturi 84.02

+ 41.000

din care:

- (20) Bunuri si servicii
- (71) Cheltuieli de capital (SF modernizare strazi in Comuna Macea)
- (71) Cheltuieli de capital (SF trotuare din pavaje cimitir Macea si Sinmartin)

+ 6.000
+ 25.500
+ 9.500

ART. 3 Se aprobă lista de investiții a bugetului local pe anul 2014 conform Anexei nr. 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 4 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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