ROMANIA
JUDETUL MURES
COMUNA CHETANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.15
din 8 aprilie 2013
privind aprobarea bugetului Consiliului Local al comunei Cheţani
pentru anul 2013
Consiliul Local al comunei Che ani,jude ul Mure ,în edin a ordinar din
data de 8 aprilie 2013
V zând Raportul nr.1191/ 04.04.2013 la proiectul de hot râre privind
aprobarea bugetului Consiliului Local al comunei Cheţani pentru anul 2013,
precum şi avizul comun al comisiilor de specialitate,
Potrivit prevederilor Legii nr.5/2013 privind aprobarea bugetului de stat
pe anul 2013,
Având în vedere:
- Decizia nr.91/26.02.2013 a D.G.F.P.Mure privind repartizarea
sumelor defalcate din TVA precum i a cotelor defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale
- Decizia nr.167/25.03.2013 a D.G.F.P. Mures privind repartizarea
sumelor defalcate din TVA pentru finan area înv mântului,
- Decizia nr.169/25.03.2013 a D.G.F.P.Mures privind repartizarea
nivelului maxim de cheltuieli de personal,
- Adresa nr.201/27.02.2013 a D.G.F.P.Mures privind comunicarea
estim rii veniturilor din cote defalcate din impozitul pe venit,
- Hot rârea Consiliului Jude ean Mure nr.38/04.03.2013 privind
repartizarea unor sume defalcate din TVA i venituri,
În conformitate cu articolele nr.14 şi 58 din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale,cu modific rile şi complet rile ulterioare,
În temeiul art. 36 (4) alin (3) lit. (a) art.nr.45 (2) lit.”a” şi art.115
pct.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia public
local ,republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare,
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R

TE:

Art.1. (1) Aprob bugetul Consiliului Local al comunei Cheţani pe anul
2013, la venituri în suma de 2.279 mii lei şi la cheltuieli în suma de 2.279 mii

lei, pe secţiunea de funcţionare 2.208 mii lei şi 71 mii lei pe secţiunea de
dezvoltare, conform situaţiei anex care face parte integrant din prezenta.
(2) Aprob programul de investiţii pe anul 2013 în sum total
de 71 mii lei.
(3) Aprob repartizarea veniturilor pe capitole şi subcapitole şi a
cheltuielilor pe acţiuni şi titluri, pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de
dezvoltare conform situaţiei anex care face parte integrant din prezenta
Art.2. Prevederile prezentei hot râri vor fi comunicate în termenul
legal de c tre secretarul UAT c tre:
- Institu ia Prefectului – Jude ul Mure
- Primarului comunei
- D.G.F.P. Mures
- Trezoreria Ludu
- Compartimentului contabilitate
- Spre afi are
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Prezenta hot râre a fost adoptat cu votul a 8 consilieri ”pentru” i 3 consilieri ”contra” din num rul total de 11 consilieri prezenti la edin .

