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

Primarul  comunei Suditi judetul Ialomita,examinand:
Referatul compartimentului contabilitate al Primariei comunei Suditi ,inregistrat la nr.   
din.  4754 din 26.11.2013;
Adresele nr. 215935 din 18.11.2013 și  nr. 217892/22.11.2013 a AJFP 
Ialomița,Activitatea de Trezorerie și Contabilitate publică ,
Adresa nr. 888/26.11.2013 a Școlii gimnaziale AP.D.Culea Sudiți,

In conformitate cu:
Prevederile art. 19,1lin.(2)  din legea nr. 273/29.06.2006 privind finantele publice locale;
In temeiul prevederilor  art.44 -48  din OG 35/2002 privind aprobarea Regulamentului 
cadru de organizare si functionare a Consiliilor  locale și art. 36 alin.(4) lit. a, si art. 45 
alin. (6) din legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,cu 
modificarile si completarile ulterioare,propun aprobarea urmatorului

PROIECT DE HOTĂRÎRE
Art.1  .-Aprobarea rectificarii  BUGETULUI LOCAL ,  prin  efectuarea următoarelor   
modificari: 

LA PARTEA DE  VENITURI
- se prevede  suma  de +8,40 mii lei   pentru ajutorul de incalzire ,ca subventie de la 
bugetul de stat,
-se diminuează influențele de la sume defalcate din TVA cu - 75,00 mii lei.
Total influențe la venituri=  -  66,40 lei.

LA PARTEA DE  CHELTUIELI
La capitolele de cheltuieli se propun urmatoarele modificari:

-reasezarea cheltuielilor de personal in cadrul aceluiasi capitol,si anume la 
51.02 « autoritati executive »,la 65.02 « invatamant »,la 67.02 « cultura »,

-la 68.02 « asistenta sociala »  se majoreaza prevederea pentru ajutorul 
social cu suma primita de 31,00 mii lei in vederea compensarii cheltuielilor efectuate 
pana la aceasta data din veniturilor proprii ale unitatii ;

-la cheltuieli materiale ,la 54.02 se propune diminuarea sumelor 
necheltuite  de 5,00 mii lei si suplimentarea capitolului « cultura »cu suma  aceiasi 
suma ,in vederea achizitionarii pomului de iarna pentru copiii din cadrul scolii generale,in
numar de 275 pachete 

-la capitolul 65.02 « invatamant » se majoreaza cheltuielile de deplasare cu
suma de 3,50 mii lei pentru achitarea navetei cadrelor didactice ;

-la capitolul 67.02 « cultura » sa majoreaza cheltuielile materiale cu suma 
de 10,00  mii lei pentru organizarea pomului de iarna ,prevazuti la alin.20.30.30 
,suplimentarea capitolului cu suma de 8,50 mii lei de la alte capitole bugetare iar 1,50 mii
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lei din cadrul aceluiasi capitol 67.02 .In suma de 10,00 mii lei pentru pomul de iarna sunt 
prevazuti si 0,80 mii lei pentru organizarea unui spectacol cu Mos Craciun ;

-la capitolul  70.02 « servicii si dezvoltare publica »se propune majorarea 
cheltuielilor pentru iluminatul public cu suma de 1,10 mii lei si cu 0,90 bunurile si 
serviciile ;

-la capitolul  84.02 « drumuri si poduri »  suma de 25,00 mii lei ramasa in 
urma modificarilor in buget, pentru pietruirea drumurilor,se propune a se diminua cu 
suma de 15,50 mii lei in vederea acoperirii cheltuielilor ce au fost propuse la capitolele 
urmatoare :
3,50 pentru completarea cheltuielii prevazute la pomul de iarna ,pentru copii,10,00 mii lei
se propun pentru plata « grupului sanitar »din cadrul Scolii Generale din localitate la 
alineatul bugetar « reparatii curente 20.02 »din cadrul capitolului 65.02 « invatamant » ,
0,90 mii lei suplimentarea bunurilor si serviciilor din cadrul capitolului 70.02.50 si 1,10 
mii lei pentru iluminatul public. 

-la capitolul 50.04 « fond de rezerva bugetara » se diminueaza cu sumele 
retrase conform adresei DGFP in suma de 88,00 mii lei

În urma acestor modificări, bugetul va avea următoarea structură
Indicator Buget initial Influente Buget rectificat
Venituri functionare 1688,00 -66,60 1688,00
Cheltuieli 
functionare

1688,00 -66,60 1688,00

Venituri dezvoltare 60,00 0 60,00
Cheltuieli 
dezvoltare

226,00 0 226,00

Total -venituri 1748,00 -66,60 1681,40
Total-cheltuieli 1914,00 -66,60 1847,40

Art.2 Prezentul proiect de  hotarare se  afiseaza in locuri publice, se comunica de 
indata consilierilor care pot formula si depune amendamente,comisiilor de specialitate 
din cadrul Consiliului local pentru avizare  si compartimentului de specialitate din cadrul 
Primariei, dupa care vor fi supuse analizei si aprobarii Consiliului local.

INIȚIATOR,
PRIMARUL COMUNEI
 ŞINCAN VASILE

Avizat pentru legalitate,
Secretarul comunei,
VASILE  IOANA

Suditi,  
3.12.2013
Nr. 55

2


	P R I M A R U L C O M U N E I S U D I Ţ I
	P R O I E C T D E H O T Ă R Î R E

