
 
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,înregistrată la nr. 160 din 

17.12.2013/Reg.comunicări,
Adresa   nr. 219482 din  4.12.2013 și nr. 222112 din 17.12.2013   a AJFP  

Ialomița, Activitatea de Trezorerie și Contabilitate publică,
Referatul compartimentului contabilitate al Primariei comunei Suditi ,inregistrat 

la nr. 5138   din 17.12 .  2013; 
In conformitate cu:
Prevederile HG nr. 986 din 11.12. 2103 privind repartizarea unor sume defalcate 

din TVA pentru finasnțarea cheltuielilor de personal ale unităților de învățămînt special 
precum și alocarea unor sume din Fondul de Rezervă bugetară  la dispoziția 
Guvernului,pentru anul 2013,

Prevederile Deciziei nr. 340 din 17.12.2013 a Șefului Adm.Județene a Finanțelor 
Publice Ialomița,de modificare a repartizării sumelor defalcate din TVA  pentru 
asigurarea plății personalului din invățămînt;

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  .- Aprobă  rectificarea   bugetului local pe anul in curs,  prin efectuarea  unor  

modificari  atît la la partea de Venituri cît și la partea de  „Cheltuieli”dupa cum  urmeaza:
–suplimentarea   cheltuielilor  de personal pentru invatamant cu suma de 6,00 mii 
lei.
- majorarea cu suma de 12,00  mii lei a cap.51.02 « autoritati executive »cheltuieli

materiale  pentru deplasari personal,carti , publicatii,bunuri si prestari servicii,
-majorarea cu suma de 1,00 mii lei la cap. 67.02 « cultura » cheltuieli materiale 

,pentru  asigurarea  a 3 premii  ce se vor acorda la concursul « de sarituri de cai » 
preconizat a se  organiza in ziua de Bobotează -6 ian.2014 ;

-diminuarea cu suma de 13,00 mii lei  a sumelor prevăzute la capitolul 68.02 
« asistenta sociala » , ajutor de incalzire,sumă ramasă  la aceasta data nerealizata din 
veniturile proprii. 
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Art.2.- In urma acestor modificari se propune emiterea unei hotarari cu 
urmatoarea structura a bugetului local rectificat :

Indicator Buget initial Influente Buget rectificat
Venituri functionare 1631,40 6,00 1637,40
Cheltuieli 
functionare

1631,40 6,00 1637,40

Venituri dezvoltare 50,00 50,00
Cheltuieli 
dezvoltare

216,00 216,00

Total -venituri 1681,40 6,00 1687,40
Total-cheltuieli 1847,40 6,00 1853,40

            Art. 3 - Prezenta hotărîre,adoptată  cu respectarea prevederilor art.45 alin.2 din 
legea nr. 215/2001.va fi comunicată Instituţiei Prefectului ,judeţul Ialomiţa,pentru 
controlul legalitatii, Primarului comunei  pentru a asigura aducerea la ]ndeplinire prin 
compartimentul de specialitate ,si se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului 
comunei.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier  - ARION CONSTANTIN

CONTRASEMNEAZĂ,
   Secretarul comunei,jr.VASILE  IOANA

Adoptată la Sudiți, 
Astazi,17.12.2013
Nr. 55
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