CONSILIUL LOCAL COSTULENI
JUDETUL IA$I

HoTAnAREA Nn {\
privind rectilicarea bugetului local de venituri

gi

cheltuieli pe anul 2014

Consiliul Local al comunei Costulenijudetul Iagi lntrunit in gedinta ordinar6 din data de 30 mu2014.
Avdnd in vedere nota de fundamentare a d-lui Harabagiu Dumitru , primarul comunei Costuleni
inregistrata sub nr.

35

/22.05.2014

;

Preot Paroh al Parohiei < Sf. Treime > din
localitatea Covasn4 com. Costuleni prin care solicita acordarea unui sprijin financiar pentru frnalizarca lucrarilor
de condolidare si reparatii curente ;
Av6nd in vedere raportul de specialitate nr.36/22.04.2014 al compartimenhrlui financiax- contabil;
Avdnd in vedere avizul Comisiei permanente de specialitate din cadrul Consiliului Local Costuleni ;
Avand in vedere comunicarile DGFP Iasi prin care se transmit influente asupra sumelor defalcate din
TVA si asupra nivelului maxim al cheltuielilor de personal pentru asigurarea drepturilor salariale aferente
lunii iunie 2014, ale personalului din invatamantul preuniversitar de masa ;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 27312006 cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere Legeanr.52/2003 privind Trcnsparenta Decizionala;
Avand in vedere prevederile art. 45, alin I din Legea 2I5D0AI privind administratia publica local4
republicata cu modificarile si completarile ulterioar-e,

Avand in vedere cererea d-nului Timofte Constantin

,

HOTARA$TE:
ART.I Se aprobl rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei
Costuleni, jud. Iaqi pe anul2014 , dupi cum urmeazl:
La venituri

:

CAP.I1.02.02 < Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descenffalizate la nivelul comunelor
13 mii lei Trim.II; - l}mii lei Trim.III;
CAP.07.02.03 < Impozit pe terenul din exffavilan >> = * 20 mii lei.
La cheltuieli

r

>>

=

*

.

CAP.65.02.10 < Invatamant- ch de personal r>=* 13 mii lei Trim.II ;-13 mii lei Trim.I[ ;
Cap.67.02.50 titlul 59 -<cAlte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiilor- sustinerea cultelor

>>=

*20 mii lei

ART.2. Secretarul comunei Costulenijudelul Iagi va comunica copii dup[ prezenta

hotdr6re

- primarul comunei Costulenijude{ul Iasg, Prefecturii judetului lagi pentru control
si verificarea legalitafii,D.G.F'.P. Iapi, si doamnei Birlescu Carmen- Mariana penfiu luare la cunogtinlE gi
ducerea la ?ndeplinire a prevederilor prezentei hotiiriri .

domnului Harabagiu Dumitru
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