CONSILIUL LOCAL COSTULENI
JUDETAL IA$I

HoTAnARE

A

Nn.9o

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2013

24

Consiliul Local al comuripi Costulenijudetul Iagi intrunit in qedinfa ordinard din data de
octombrie 2013.

Avdnd in vedere nota de fundamentare a d-lui Harabagiu Dumitru , primarul
comunei Costuleni nr.98i I1.10.2013 ;
Avdnd in vedere raportul de specialitate nr.99111.10.2013 al compartimentului
financiar- contabil;
Avdnd in vedere aviz:ul Comisiei permanente de specialitate din cadrul
Consiliului Local Costuleni ;
Avdnd in vedere comunicarea D.G.F.P. Iagi nr.ATCP 6254101.10.2013 prin care
se transmit influenJe asupra sumelor defalcate din TVA si asupra nivelului maxim al

cheltuielilor

de personal aprobate prin Decizia m.l3l7l0l.l0.20l3

qi

1318/01.10.2013 ale Directorului General al DGRFP Iagi ;
Avdnd in vedere comunicarea D.G.F.P. Iagi nr. ATCP 6154125.09.2013 prin care
se transmite nivelul maxim al cheltuielilor de personal pentru bugetul centralizat in
anul 2013 ,repartizat prin Decizia Directorului General al D.G.R.F.P. Iagi nr. DGd
1295t25.09.2013.
Avdnd in vedere prevederile Legii nr. 27312006 cu modificdrile si completirile
ulterioare;
Av6nd in vedere Legea nr.52/2003 privind Transparen{a Decizionala;

Avdnd in vedere prevederile art. 68, alin I din Legea 2l5l20}l privind
administralia publicdlocal6, republicatd cu modificdrile si completdrile ulterioare,

HOTARAgTE:
ART.I

Se aprobl rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al
comunei costuleni, jud. raqi pe trimestrul IY 2013 , dupr cum urmeazi:

La venituri :
Cap.1l-02.02. < Sume defalcate din TVA pentru finanlarea cheltuielilor descentralizate
la nivelul comunelor, bragelor, municipiilor >: + 20 mii lei ;
Cap.07.02.< Impozit si taxe pe proprietate>): + 10,27 mii lei,
Cap.16.02.< Taxe pe utilizarea bunuriloryy: * 0,73 mii lei,

La cheltuieli :
cap.65.l2titlul 10 -<<invdtdm6nt- cheltuieli de personal >>: r2}mii lei ;
cap.51.02 titlul 10 -<<Autorit6{i executive- cheltuieli de personal ): +g mii lei
cap.66.02 titlul 10 -<<Sdndtate- cheltuieli de personal )): +0,6 mii lei
cap.68.02 titlul l0 -<Asisten{6 social[- cheltuieli de personal y1: t2,4 mii lei
ART.2. Secretarul comunei Costulenijudeful Iagi va comunica copii dup[
ptezenta hotdr6re domnului Harabagiu Dumitru
- primarul comunei Costulenijudelul
Iasq, Prefecturii judetului Iaqi pentru control si verificarea legalitalii,D.G.F.p. Iaqi, si
doamnei Birlescu Carrnen- Mariana pentru luare la cunoqtinld gi ducerea la indeplinire
a

prevederilor prezentei hotdr6ri

.

DatI astazi 24 octombrie

Avizez pentru legalitate,

t"9

2013

