ROMÂNIA
JUDE UL MUREŞ
COMUNA CHETANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.21
din 28 mai 2013

privind rectificarea bugetului Consiliului local pe anul 2013
Consiliului local al comunei Chetani, judetul Mures,în edinta ordinar din data
de 28 mai 2013,
V zând Referatul compartimentului contabilitate cu nr.1788 din 14 mai 2013 la
proiectul de hot râre privind rectificarea bugetului Consiliului local pe anul 2013,
inând seama de articolul nr.19 al Legii nr.273/2006 privind finan ele publice
locale,
În temeiul articolului nr.27, art.36 aliniat (4) lit.(a), articolului nr.45 alin (2)
lit.(a) şi art.115 alin.(1) litera „b” din Legea nr.215/2001 privind administra ia public
local , cu modific rile şi complet rile ulterioare,
H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Bugetul Consiliului local al comunei Chetani pe anul 2013 se rectific , atât
la partea de venituri cât i la partea de cheltuieli cu suma 20 mii lei de la 2.279 mii lei
la 2.299 mii lei cuprinse în situa ia anex ,care face parte din prezenta.
Art.2. Se aprob modificarea între articole ale aceluiaşi capitol bugetar precum şi
între capitole bugetare diferite precum i trimestrialitatea, conform situa iei anex care
face parte integrant din prezenta.
Art.3.Detalierea cheltuielilor rectificate pe articole şi aliniate se face conform
anexei la prezenta hot râre.
Art.4. De ducerea la îndeplinire a prezentei hot râri, r spunde dl.Cucerzan Marius
primarul comunei în calitate de ordonator principal de credite şi D-na Str in Delia Maria,
contabil.
Art.5. Prevederile prezentei hot râri vor fi comunicate în termenul legal prin grija
secretarului comunei c tre:

Institu ia Prefectului – Judetul Mures
Primarului comunei
D.G.F.P. Mures
Trezoreria Ludus
Spre afi are

PRE EDINTE DE EDIN
CONSILIER
Gherman Maria

CONTRASEMNEAZ
SECRETAR
Crefelean Ioan

Red/Dact.C.I.
Prezenta hot râre a fost adoptat cu votul a 11 consilieri din num rul total de 11 consilieri prezen i la edin .

