
 
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  2014

Consiliul local al  comunei Suditi judetul Ialomita,
Examinand:
Expunerea de motive a primarului comunei,înreg.la nr. 118 din  08.08.2014,
Referatul compartimentului contabilitate al Primariei comunei Suditi ,inregistrat 

la nr. 3780  din 11.08. 2014;
 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, adoptă prezenta 

       H O T Ă R Î R E
Art.1  .-(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”după cum  urmează:
A.-PARTEA DE VENITURI-SECȚIUNEA DEZVOLTARE 
-la 42.2A.57 “Finantarea subprogramului modernizarea satului ramanesc “ se  

prevede  suma de 255.000 lei ,(suma ce o vom primi de la MDRAP in anul 2014 );

B.-PARTEA DE CHELTUIELI-
a-se prevede  suma de 255.000 lei - la 84.2A.03”Drumuri si poduri” ,cheltuieli de 

capital,
b-la cap. 84.2A –sectiunea dezvoltare“drumuri si poduri “ suma de 682.000 lei se 

propune a fi  destinata urmatoarelor investitii,asa cum sunt prevazute in bugetul local:
-297.000 lei pentru obiectivul de investitie nou “Imbunatatirea retelei de 

drumuri comuna Suditi,judetul Ialomita”,fonduri nerambursabile;
-80.000 lei pentru obiectivul de investitie nou “Imbunatatirea retelei de 

drumuri comuna Suditi,judetul Ialomita”,contributie proprie,cofinantarea;
-50.000 lei pentru “Modernizarea strada Aurel Pana etapa a II-a,comuna 

Suditi,judetul Ialomita”,cofinantarea unitatii;
-255.000 lei pentru obiectivul de investitii “Modernizarea strada Aurel 

Pana etapa a II-a,comuna Suditi,judetul Ialomita”,transferuri de la bugetul de 
stat,MDRAP

C-Reasezarea prevederilor bugetare la capitolul cheltuieli,funcție  de prioritatile 
institutiei ,si anume:

a-s-au diminuat sume de la 68.2A.15 ajutor social,sume ce se pot prevede 
din nou incepand cu luna octombrie 2014;

b-s-au diminuat sume de la 84.2A.03 drumuri ,reparatii curente
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c-s-au suplimentat capitolele :
-51.2A cu sume pentru pregatire profesionala,ziare 

publicatii,obiecte inventar,prestari servicii consultanta,cu 26.000 lei;
-54.2A cu sume pentru plata gard. publici,cu 10.000 lei;
-67.2A cu sume pentru derularea inscrierii echipei de 

fotbal ,infiintarii si intretinerii terenului de fotbal,10.000 lei.
D.-Bugetul activitatilor autofinantate prezinta la data de 31.07.2014 o realizare de 

53.327,36 lei .Aceste venituri proprii se propun a se repartiza spre realizarea urmatoarelor
cheltuieli pentru ‘extinderea sediu”:

-geamuri termopane ,
-schimbarea caloriferelor;
-dotarea cu instalatie de apa si hazna;
-dotarea cu mobilier de bucatarie,vase,tacamuri,toate fiind 

necesare evenimentelor culturale,matrimoniale ce au loc in incinta caminului “extindere 
sediu”.

(2)-Bugetul astfel modificat, prezentat în anexa nr. 1 la prezenta, are următoarea 
structură:

Mii lei
Indicator Buget initial Influente Buget rectificat
Venituri 
-functionare 2007 0 2007
-dezvoltare 100 297 397
Total venituri 2107 297 2404
Cheltuieli
-functionare 1977 0 1977
-dezvoltare
-excedent 2013

190
90

297
0

487
90

Total cheltuieli 2167 297 2464

Art.2.-Se aprobă lista de investiții cuprinzînd modificările propuse și aprobate, 
prezentată în anexa nr. 2 la prezenta hotărîre.
            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 SEDINȚĂ,
Consilier ,ANDREȘAN ELENA   

CONTRASEMNEAZĂ,
   Secretarul comunei,jr.VASILE  IOANA

Adoptată la Sudiți,
Astăzi, 14.08.2014
Nr. 42
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