
 
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  2015

Consiliul local al  comunei Sudiți judetul Ialomita,
Examinand:
Expunerea de motive a primarului comunei,înregistrat ă la nr.  ____din 20. 

11.2015,
Raportul compartim.financiar-contabil, înregistrat la nr._______  din 20.11.2015,
Raportul de avizare a a proiectului de hotărîre, încheiat de Comisia de specialitate 

din cadrul Consiliului local,
In conformitate cu:
Prevederile art. 5 alin.(4),19 alin.(2) , 23 și 49 alin.(4)    din legea nr. 273/2006 

privind finantele publice;
Prevederile art.3 alin.2,  art.80-83 din legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă la elaborarea actelor normative,
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  modificările și 
completările ulterioare, adoptă prezenta 

       H O T Ă R Î R E
Art.1  .-(1) Se aprobă  rectificarea   BUGETULUI LOCAL pe anul in curs,  prin 

efectuarea  unor  modificari  după cum  urmează:

PARTEA -VENITURI
A-Se suplimentează astfel
1.-Cap. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la 

nivel de comună cu suma de 274,00 mii lei.
2.-Cap.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit cu suma de 4,00 mii lei.
B-Se diminuează  
-cap.Subvenții de la bugetul de stat pentru cofinanțare proiecte europene cu suma 

de 58,00 mii lei.

PARTEA -CHELTUIELI
1.-la cap.Învatamant –se majorează  prevederile  cu 20,00  mii lei  
2.-la cap. Admin.publică –se majorează prevederea cu 19, 00 mii lei,
3.-la cap.Asistență socială –se  majorează  prevederile cu  23,00  mii lei,
4.-la cap. servicii si dezvoltare publica –se  majorează sumele cu  35,00 mii lei 

pentru ch.materiale,
5.-la cap. Cultură 67.03 –se repartizează suma de 25,00 mii lei din care 

5.1-15,00 mii  lei pentru organizarea pomului de iarnă ,
5.2- 10,00 mii lei chelt.de capital, construire gard Cămin cult. Gura Vaii,
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6.-la cap.Drumuri si poduri  se majorează cu suma de 98,00 mii lei.

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

Mii lei

Buget 2015 Influente Buget
Rectificat

VENITURI FUNCTIONARE 2289,73 483,02 2772,75

VENITURI DEZVOLTARE 1115,04 -263,02 852,02

TOTAL VENITURI 3404,77 220 3624,77

CHELTUIELI FUNCTIONARE 2289,73 483,02 2772,75

CHELTUIELI  DEZVOLTARE,
din care excedent 2014

1514,04
399

-263,02 1251,02
399

TOTAL CHELTUIELI 3803,77 220 4023,77

Art.2.-Se aprobă LISTA DE INVESTIȚII  pe anul 2015,modificată ,astfel cum 
este prezentată în  anexa nr. 2 la  prezenta hotărîre.

Art.3.-(1)Se aprobă BUGETUL ACTIVITAȚILOR AUTOFINANȚATE pe
anul2015, cu urmatoarea modificare in cadrul capitolului 65.10. Învățămînt:

-se diminueaza art.20.01.30-alte bunuri si servicii si art.20.05.30 alte 
obiecte de inventar cu suma de 1,00 mii lei,respectiv 10,50 mii lei si 

-se majoreaza art.20.02 reparatii curente ,cu suma de 11,50 mii lei.

(2) In urma acestora bugetul local activități autofinanțate rectificat ,sursa 
2E,prezentat înanexa nr. 3 la prezenta hotărîre,  va avea urmatoarea formula:

mii lei 
Buget initial Influente Buget rectificat 2015

VENITURI 
FUNCTIONARE

89 0 89

VENITURI 
DEZVOLTARE

0 0 0

Total venituri 89 0 89
CHELTUIELI 
FUNCTIONARE

89 0 89

CHELTUIELI 
DEZVOLTARE

4,50 0 4,50

TOTAL 
CHELTUIELI

93,50 0 93,50
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Art. 4 - Prezenta hotărîre, adoptată  cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2)  din

legea nr. 215/2001, se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediu și  pe site-ul www 
primariasuditi.ro,se comunică Instituţiei Prefectului ,judeţul Ialomiţa,pentru controlul 
legalitatii, Primarului comunei  pentru a asigura aducerea la îndeplinire prin 
compartimentul de specialitate ,si se aduce la cunostință publică  prin grija secretarului 
comunei.

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ,
Consilier , NEAGU IONEL

_________________________________
L.S.

CONTRASEMNEAZĂ,
   Secretarul comunei,jr.VASILE  IOANA

Adoptată la Sudiți,
Astăzi,   27.11.2015
Nr. 50
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