
R O M Â N I A 
J U D E Ţ U L   I A L O M I Ţ A

    CONSILIUL LOCAL AL    COMUNEI    SUDIŢI

 H O T Ă R Î R E   
                     cu privire la  rectificare a bugetului  local  aprobat pe anul  2013

Consiliul local al  comunei Suditi judetul Ialomita,
Examinand:
Expunerea de motive a primarului comunei,inregistrata la nr. 91 din 10.06.2013,la 

proiectul de hotarare nr. 35 din 10.06.2013;
Referatul compartimentului contabilitate al Primariei comunei Suditi ,inregistrat 

la nr.  2254 din  10.06.2013 ;
Raportul de avizare a proiectului de hotarare, al Comisiei de specialitate 

Agicultura, activitati economico-financiare, amenajarea terit. si urbanism,protectia 
mediului si turism, 

In conformitate cu:
Prevederile art. 5 alin.(4),19 alin.(2) si  23   din legea nr. 273/2006 privind 

finantele publice;
In temeiul  art. 36 alin.(4) lit. a,  art. 45 alin. (2) lit. a  si 115  alin. (1) lit. b  din 

legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,cu  modificarile si 
completarile ulterioare, adopta prezenta 

       H O T Ă R Î R E
Art.1  .  -(1) Aprobă  rectificarea   bugetului local pe anul in curs,  prin efectuarea  unor  

modificari  la partea de „Cheltuieli”dupa cum  urmeaza:
A-la capitolul 51.02-autorități executive,cheltuieli de personal.,

a.-se suplimentează 
- cu 2000  lei  prevederea pentru plata consilierilor locali
-cu  500 lei prevedereas pentru indemnizații de delegare
 b.-se diminuează  cu 2500 leri prevederea pentru salariile de bază
La cheltuieli materiale
-se majorează  
-cu 2000 lei prevederile pentru furnituri de birou 
-cu 2000 lei prevederile pentru cărți și publicații
-cu 2000 lei prevederile pentru protecția muncii.

B-la capitolul Cultură,cheltuielile materiale
- se majorează
- cu 1000 lei la furnituri de birou și cărți și publicații
-se diminuează 
-cu  1500 lei se diminueaza cheltuielile cu « alte bunuri si servicii  20.01.30 »
-se majorează cu 1500 lei   la « obiecte inventar 20.05.30 » pentru plata sistemului 

de alarma la blibionet.
C-la capitolul « asistenta sociala » se reaseaza cheltuielile de personal prin
a-suplimentarea salariilor de baza cu 500 lei si in acelasi timp
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b- reducerea cheltuielilor sociale ,cu 500 lei ;
  -diminuarea prevederilor la  ajutor social  cu 4000 lei 
c- majorarea indemnizatiilor cu handicap ,in suma de 4000 lei ;
D-la capitolul « servicii si dezvoltare publica »
a-se  majorează 
-cheltuielilede combustibil cu suma de 3000 lei 
-cheltuielile de prestari servicii  cu 2000 le
-, alte cheltuieli  cu 8000 lei pentru plata ultimelor penalitati de intarziere la 

investitia « alimentare cu apa ».                    
(3) Dupa aceste modificari, structura bugetelor este urmatoarea:
A.-Buget local

Indicator Buget initial 
2013

Influente Buget rectificat

Venituri sectiunea 
functionare

1571,00 15,00 1586,00

Venituri sectiunea dezvoltare 115,00 0 115,00
TOTAL VENITURI 1686,00 15,00 1701,00
Cheltuieli sect. Functionare 1571,00 15,00 1586,00
Cheltuieli sect.Dezvoltare 281,00 0 281,00
TOTAL CHELTUIELI 1852,00 15,000 1867,00

B.-BUGETUL ACTIVITATILOR AUTOFINANTATE
Indicator Buget initial 

2013
Influente Buget rectificat

Venituri sectiunea 
functionare

13,50 0 13,50

Venituri sectiunea dezvoltare 17,00 0 17,00
TOTAL VENITURI 30,50 0 30,50
Cheltuieli sect. Functionare 13,50 0 13,50
Cheltuieli sect.Dezvoltare 17,00 0 17,00
TOTAL CHELTUIELI 30,50 0 30,50

            Art. 2 - Prezenta va fi comunicată Instituţiei Prefectului ,judeţul Ialomiţa,pentru 
controlul legalitatii, Primarului comunei si se adfuce la cunostinta publica prin grija 
secretarului comunei.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier  FOTĂ DUMITRU

CONTRASEMNEAZA,
   Secretarul comunei,jr.VASILE  IOANA

Adoptata la Suditi,
Astazi, 28.06.2013
Nr. 32
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