
 
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 20.10.2014,
Referatul compartimentului contabilitate al Primariei comunei Suditi ,inregistrat 

la nr. 5301 din 06.11. 2014;
Adresa  nr. 249990 din  26.11.2014 a A FP Ialomița,Activitatea de Trezorerie și 

contabilitate publică,
Hotărîrea nr. 74/29.10.2014 a Consiliului Județean Ialomița,
Raportul de avizare al comisiei de specialitate agricultură,activități economico 

financiare din cadrul Consiliului local,
 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  .- 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:
1.-Suplimentarea bugetului local cu suma de 33 mii lei ,din sumele defalcate din TVA

pentru echilibrarea bugetelor locale, care va fi folosită pentru:
-susținerea proiectelor de infrastructură care necesită  cofinanțare 

locală,cap.84.02.-drumuri și poduri.
2.-Repartizarea sumei de  14  mii lei pentru organizarea  serbării Pomului de Crăciun-

din care 13 mii lei -pachete cadou elevi și preșcolari și 1 mie lei pentru organizare 
spectacol.

Art.2.-Se aprobă diminuarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal cu suma de 
3 mii lei astfel încît nivelul maxim al cheltuielilor de personal rectificat pe anul 2014 este 
în sumă de 1.104 mii lei .

      Art.3.- Bugetul astfel  rectificat,prezentat în anexa la prezenta  hotărîre, are 
următoarea structură: Mii lei

Buget aprobat Influente Buget rectificat
Venituri functionare 1998,50 73 2071,50
Cheltuieli functionare 1998,50 73 2071,50
Venituri dezvoltare 917 -40 877
Cheltuieli dezvoltare 1007 -40 967
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TOTAL VENITURI 2915,5 33 2948,5
TOTAL CHELTUIELI 3005,5 33 3038,5

            Art. 4 - 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 , ARION CONSTANTIN

CONTRASEMNEAZĂ,
   Secretarul comunei,jr.VASILE  IOANA

Adoptată la Sudiți,
Astăzi, 28.11.2014
Nr. 62
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