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CONSILIAL LOCAL COSTULENI
JADETUL IA$I

HoTAnAREA

NR.

privind rectificarea bugetului local de venituri gi cheltuieli pe anul

2013

Consiliul Local al comunei Costulenijudetul Iagi intrunit in gedin(a ordinard din data

de 18

decembrie 2013.

Avdnd in vedere nota de fundamentare a d-lui Harabagiu Dumitru , primarul
comunei Costuleni nr.l 521 12.12.2013 ;
Avdnd in vedere raportul de specialitate nr.153112.12.2013 al compartimentului
financiar- contabil;
Av6nd in vedere avizul Comisiei permanente de specialitate din cadrul
Consiliului Local Costuleni t
Av6nd in vedere Comunicarea nr. 7783110.12.2013 a DGFP Iasi prin care se
transmit influente asupra sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si a
sumelor din cote din impozitul pe venit ,,- rectificate conform Deciziei Directorului
General al DGMPJ Iasi nr. 1632110.12.2013 ;
Avand in vedere Comunicarea Consiliului Judetean lasi nr. 18815/12.12.2013
prin care s etransmite cuantumul influentelor asupra procenfului de 20Y, din cotele si
sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor
locale si pentru sustinereaproiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala ;
Avand in vedere suma de 32700 lei virata de AJPIS Iasi reprezentand ajutor
pentru incalzirea locuintei in sezon rece ,
Av6nd in vedere prevederile Legii nr. 27312006 cu modificarile si completarile
ulterioare;
Av6nd in vedere Legea nr.5212003 privind Transparenla Decizionala;
Avdnd in vedere prevederile art. 68, alin I din Legea 2l5l2}Ol privind
administralia publicd loca16, republicatd cu modificdrile si completdrile ulterioare,

,

ART.I

HOrAnAgrn:

Se aprobl rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al
comunei costuleni, jud. ragi pe trimestrul rv 2013 , dup[ cum urmeazr:
La venituri :
CAP.04.02.04 < Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale >: *91 mii lei ;
CAP.I1"02.06 < Sume delacate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ) : + l0
mii lei
CAP.42.02.34. < Subventii pentru ajutor incalzire locuinte cu lemne>>: +8.7 mii lei
;
La cheltuieli :
cap.65.02 titlul 7l -<inv[t6ment- cheltuieli de investitii )): +55 mii lei ;
Cap.68.02 titlul 57 -<Asisten{i social6- ajutoare sociale in numerar >: *8.7 mii lei
Cap.84.02 titlul 20 -<<Transporturi- bunuri si servicii >>:-146 mii lei ;
ART.2. Secretarul comunei Costulenijudelul Iagi va comunica copii dup[
ptezenta hotdr6re domnului Harabagiu Dumitru
- primarul comunei Costulenijudeful
Iasg, Prefecturii judetului Iagi pentru control si verif,rcarea legalitalii,D.G.F.P. Iagi, si
doamnei Birlescu Carmen- Mariana pentru luare la cunoqtin{d gi ducerea la indeplinire
a prevederilor prezentei hotdr6ri .
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Dati, astlzi, l8 decembrie 2013

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
ANCHIDIM LOREDANA-MANUELA
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