CONSILruL LOCAL COSTULENI
JUDETUL IA$I

HOTARAREA NR.9}

privind rectificarea bugetului local de venituri gi cheltuieli pe anul

2013

Consiliul Local al comunei Costulenijudetul Iagi intrunit in gedinla ordinari din data
noiembrie

2013.

de

28

t

Avdnd in vedere nota de fundamentare a d-lui Harabagiu Dumitru , primarul comunei
Costuleni nr.l29 I I l.ll .2013 ;
Avdnd in vedere raportul de specialitate nr.130/11.11.2013 al compartimentului
financiar- contabil;
Avdnd in vedere avintl Comisiei permanente de specialitate din cadrul Consiliului Local

Costuleni

;

AvAnd in vedere comunicarea D.G.F.P. Iagi nr.ATCP 7165107.11.2013 prin care se
transmit influenfe asupra sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat conform
O.U.G. 99/2013 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, repartizate prin Decizia
nr. 1461107.11.2013 a Directorului general al D.G.R.F..P Iagi ;
Av0nd in vedere prevederile Legii nr. 27312006 cu modific[rile si complet[rile
ulterioare;
Avdnd in vedere Legeanr.5212003 privind Transparenla Decizionala;
AvAnd in vedere prevederile art. 68, alin 1 din Legea 21512001 privind administratia
publicd locall, republicatd cu modific6rile si completlrile ulterioare,

HOTARA$TE :'i
ART.I Se aprobi rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei
Costuleni, jud. Iagi pe trimestrul IV 2013 , dupl cum urmeazfl:
La venituri

:

Cap.l1 .02.02. << Sume defalcate din TVA pentru finanlarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
cornunelor, oragelor , municipiilor ): + 4 mii lei ;
Cap.04.02.01. r<Cote si sume defalcate din impozitul pe venit >: *1.88 mii lei ;
Cap.35.02.01. < Venituri din amenzi si alte sanctiuni >>: +2.35 mii lei ;
Cap.36.05.50. <Alte venituri >: +10.56 mii lei ;

La cheltuieli :
titlul20 -<<invdtim6nt- bunuri si servicii ): +4 mii lei ;
titlul 57 -<<Asistenfi social[- ajutoare sociale in numerar >: +14.79 mii lei
ART.2. Secretarul comunei Costulenijudelul Iagi va comunica copii dupd prezenta
hotdr6re domnului Ilarabagiu Dumitru - primarul comunei Costulenijudelul Iasg, Prefecturii
judetului Iagi pentru conhol si verificarea legalitafii,D.G.X'.P. Iaqi, si doamnei Birlescu
Carmen- Mariana pentru luare la cunogtintl gi ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei
Cap.65.02
Cap.68.02
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