ROMÂNIA
.11 Dl 11 1 GALAŢI
C O M U N A SLOBOZIA CONACHI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
Nr22
din 30 iunie 2013
privind: rectificarea bugetului local pe anul 2 0 1 3
Iniţiator : Neculau Ion,Primar al comunei Slobozia Conachi
i Data depunernMnregjstrat l a n r 1787/2l.iune 2013
Consiliul iocal al comunei Slobozia Conachijudetul Galaţi,întrunit in şedinţa ordinara;, astăzi
30 iu ne 2013
Avand in vedere Hxpunerea de motive a iniţiatorului, înregistrata la nr. 1787/1/21.06.2013 ;
Având in vedere Raportul compartimentului
de
resort din aparatul de specialitate al
Primarului comunei Slobozia Conachi,inregistrat la nr. 1787/2/21.06.2013 ;
Având in vedere avizele comisiilor de specialitate nr 1,2 si 3 ale Consiliului local al comunei
slobozia C o n a c h i ;

Având in vedere Contractul de finanatare pentru Programul National de Dezvoltare locala ,
subprogramul
« Modernizarea
satului
romanesc
-domeniul :
realizare 'extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si staţii de tratare a apei
« nr.597/^.06.2013 pe care il anexam prezentei ;
Având in vedere Lista obiectvelor de investiţi si sumele aferente acestora pentru Programul
naţional de dezvoltare locala aprobata prin Ordinul nr. 2096/2013 al M D R A P ;
Având in vedere prevederile art. 19 alin (2) din Legea nr 273/2006 privind finanţele publice
iocale.cu modificările si completările ulterioare ;
Având in vedere prevederile art.36 ,alin (2) lit.b) si ale alin (4) lit.a) din Legea administraţiei
publice locale nr 21 5/200Lrepublicata;
In ba/a ari.46 din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001,republicata;
HOTĂRĂŞTE:
Art..l.- Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2013,urmand ca acesta sa cuprindă :
- la venituri
- 3814 mii lei
- la cheltuieli
- 4693mii iei
mii lei
1<|

din ."

"

Art.2.- Structural, bugetul local pe anul 2013, astfel precum a fost aprobat prin H.C.L. nr. 11
1
"M i 3 . se modifica ca urmare a rectificării lui prin prezenta hotărâre ,dupa cum urmează:
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Sume prevăzute in bugetul
local pe anul 2013,astfel
precum a fost aprobat prin
HCL nr. 11/29.03.2013
- mii lei RON -

Sume aprobate
ca urmare a
rectificării
aprobata prin
prezenta
hotărâre
-mii lei RON-

Diferenţa
+ sau mii lei
RON

1 . La VENITURI
1.

Subvenţii de la bugetul de stat

50

+ 115

165

+115

Total

3

II. La C H E L T U I E L I
Servicii dezvoltare publica si
locuinţe
TOTAL

170

285

+115
+115

Art.3 - Bugetul local pe anul 2013 precum a fost rectificat prin prezenta hotărâre se
repartizează pe capitole si subcapitole.asa cum este prevăzut in ANEXA 1 la prezenta hotărâre.
Art.4 . - Se aproba lista de investiţii rectificată ,asa cum este prevăzut in ANEXA 2 la
prezenta hotărâre
Art. 5- Primarul comunei va urmări aducerea la 'îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicata Primarului comunei Slobozia Conachi,Biroului
contabilitate impozite si taxe din cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei
Slobozia Conachi si Prefecturii judeţului Galaţi, răspunderea in acest sens revenind secretarului
conmnei S1 ohoz+a-Conachi.

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar,
Boldea Marina Anisoara

