ROMANIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA SLOBOZIA CONACHI
CONSILIUL LOCAL

privind rectificarea

H O T Ă R Â R E A NR45
din 30 septembrie 2013
bugetului local al comunei Slobozia-Conachi pentru anul 2013

Iniţiator : Neculau Ion,Primar al comunei Slobozia Conachi
Data depunerii: înregistrat la nr 2943/21.09.2013
Consiliul local al comunei Slobozia Conachijudetul Galati,intrunit in şedinţa ordinara, astăzi
30 septembrie
2013 ;
Având in vedere Expunerea de motive a iniţiatorului, inregistrata la nr 2943/1/21.09.2013
Având in vedere Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu de
specialitate al Primarului comunei Slobozia Conachi,inregistrat la nr 2943/2/21.09.2013;
Având in vedere Avizele Comisiilor de specialitate nr 1, 2 si 3 ale Consiliului local
al comunei Slobozia Conachi;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr. 394/30 septembrie 2013;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Galaţi nr 393 din 19.09.2013,
privind repartizarea unor sume din fondul de rezervă pentru înlăturarea unor calamităţi naturale;
Având în vedere HG nr. 702/2013 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la
dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru înlăturarea efectelor
calamităţilor naturale produse în luna septembrie în judeţul Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 23, alin. (2), din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 19, alin. (2), art. 49, alin. (7), art. 58, alin. (1), lit. a) din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 28, alin.(l) din Legea 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 36, alin.(2), lit. d), alin.(6), lit. a), pct. 8, alin. (9) din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 36, alin (2), lit. b), alin (4), lit. a), din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
In baza art. 45 alin. (1) şi alin. (2), lit. a) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
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H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Slobozia-Conachi, judeţul
Galaţi, în conformitate cu anexa 1, anexa 2, la prezenta hotărâre.
Art. 2 - (1) Veniturile totale ale bugetului local se modifica de la suma de 3814 mii
lei la suma de 7305,85 mii lei, deci se majorează cu suma de 3491,85 mii lei, dupa cum
urmează:
• CAP 37.02.01 Donaţii si sponsorizări
se modifica de la suma de 0 mii lei la
suma de 1 mii lei;
• CAP 42.02.28 Subvenţii primite din fondul de intervenţie
se modifica de la
suma de 0 mii lei la suma de 3390,85 mii lei;
• CAP 43.02.08 Subvenţii primitede la bugetele consiliilor locale si judeţene
pentru ajutoare in situaţii de extrema dificultate
se modifica de la suma de 0 mii lei la
suma de 100 mii l e i ;
(2) Cheltuielile totale ale bugetului local se modifica de la suma de 4693 mii
lei la suma de 8184,85 mii lei,deci se majorează cu suma de 3491,85 mii lei, dupa cum
urmează:
• CAP 51.02 Autorităţi publice si acţiuni externe se modifica de la suma de 588 mii lei
la suma de 618 mii lei, deci se majorează cu suma de 30 mii lei;
• CAP 67.02. Cultura recreere si religie se modifica de la suma de 184 mii lei la suma de
99 mii lei, deci se majorează cu suma de 15 mii lei, la :
• CAP 68.02 Asistenta sociala se modifica de la suma de 229 mii lei la suma de 3660,85
mii lei, deci se majorează cu suma de 3431 ,85
mii lei, suma necesara pentru titlul IX
„asistenta sociala,, art.570201 „ajutoare sociale în numerar,, cuvenite persoanelor cărora li s-a
întocmit fişă de evaluare de către Comisia constituită prin HCL nr. 44 din 22 septembrie
2013;
• CAP 70.02 Locuinţe servicii si dezvoltare
se modifica de la suma de 406 mii lei la
suma de 441 mii lei, deci se majorează cu suma de 35 mii lei;
• CAP 80.02 Acţiuni generale economie si de munca se modifica de la suma de 25 mii
lei la suma de 75 mii lei, deci se majorează cu suma de 50 mii lei;
• CAP 84.02 Transporturi se modifica de la suma de 1131 mii lei la suma de 1061
mii
lei, deci se diminuează cu suma de 70 mii lei;
• CAP 68.02 Asistenta sociala se modifica de la suma de 167 mii lei la suma de 878,38 mii
lei, deci se majorează cu suma de 711,38 mii lei, suma necesara pentru titlul IX „asistenta
sociala,, art.570201 „ajutoare sociale în numerar,, cuvenite persoanelor cărora li s-â întocmit
fişă de evaluare de către Comisia constituită prin HCL nr. 97 din 22 septembrie 2013;

Art. 5- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
comunei Slobozia-Conachi, judeţul Galaţi.
Art. 6- Anexa 1, anexa 2, _fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art. 7 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Generale a Finanţelor Publice
Galaţi prin grija Biroului buget, finanţe, impozite şi taxe locale din aparatul de specialitate al
primarului.
Art.5.- Prezenta hotărâre va fi comunicata Primarului comunei Slobozia Conachi
,Prefecturii judeţului Galaţi, Direcţiei
Generale a Finanţelor publie Galaţi, Biroului
contabilitate impozite si taxe, răspunderea in acest sens revenind secretarului comunei
Slobozia Conachi.
Presedin^drFieSteţa,

Contrasemnează,
Secretar,

