
                                                    R O M A N I A                                                   
JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL BORANESTI
                  

H O T A R A R E
privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli  pe anul 2013

        Consiliul local al comunei Boranesti,judetul Ialomita;
        Avand in vedere:
- raportul primarului nr.1058/10.06.2013
- referatul contabilului nr.241059/10.06.2013
- raportul comisiei de specialitate nr.1087/14.06.2013
- prevederile    Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile 

ulterioare  
            In temeiul prevederilor art.36 alin (4) lit’a’respectiv art.45 alin (2) lit ‘a’ din Legea nr.215/2001
privind  administratia publica  locala ® cu modificarile si completarile ulterioare

H O T A R A S T E:

         Art.1.-Se aproba rectificarea Bugetului   local, dupa cum urmeaza :
    Veniturile bugetului local centralizat se majoreaza cu suma de 2000 lei.
    Cheltuielile bugetului local centralizat se majoreaza cu suma de 68000 lei.
        SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
        VENITURI
   La Cap 070203 taxe judiciare de timbru, se prevede suma de 4000 lei  
   La Cap 350201 venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale in vigoare,
se diminueaza cu suma de 2000 lei
         CHELTUIELI
   Cap 670250 alte servicii in domeniile culturii,recreeri si religiei , se prevede suma de 2000 lei la 
cheltuieli cu bunuri si servicii
        SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
        CHELTUIELI
   Cap 5102 autoritati executive , se prevede suma de 66000 lei la cheltuieli de capital pentru 
achizitionarea unui autoturism prin programul de inoire a parcului auto
   Achizitia autoturismului se va efectua cu plata din excedentul anilor anteriori
   Deficitul sectiunii de dezvoltare va fi de 288000 lei
         Art.2- Sinteza bugetului local centralizat pe cele doua sectiuni este prevazuta in anexa nr 1.
         Art.3- Sinteza bugetului sectiunii de functionare cu detalierea veniturilor pe trimestre,capitole 
si subcapitole,iar la cheltuieli pe trimestre,capitole,subcapitole, titluri,articole si alineate este 
prevazuta in anexa nr. 2.
         Art.4 -Sinteza bugetului sectiunii de dezvoltare cu detalierea veniturilor pe trimestre,capitole si
subcapitole,iar la cheltuieli pe trimestre,capitole,subcapitole,titluri, articole si alineate,este prevazuta
in anexa nr.3
         Art.5-Lista de investitii modificata este prevazuta in anexa nr.4.
         Art.6-Primarul  si  contabilul  aparatului de specialitate  vor aduce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari.

                              Presedinte sedinta,
                                Grigore Petrisor   
                                                                                              Contrasemneaza
                                                                                                Secretar comuna,
  Nr.29                                                                                  Radu Teodor Liviu
  Din  20.06.2013
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