ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA CIOHORÂNI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE NR. 25
Din 30.05.2014
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli
al comunei Ciohorăni
Consiliul Local al comunei Ciohorăni, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.05.2014;
Având în vedere expunerea de motive, înregistrată sub nr.133 din 19.05 .2014 şi proiectul de
hotărâre iniţiat de primarul comunei Ciohorăni, cu privire la aprobarea rectificării bugetului de venituri
şi cheltuieli al comunei Ciohorăni;
Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, înregistrat sub nr. 134 din 19.05.2014;
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pentru anul 2014;
Având in vedere prevederile Hotărârea Consiliului Local Ciohorăni nr. 1/2014, privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ciohorăni, pentru anul 2014;
Având în vedere avizul Comisiei economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi turism,
înregistrat sub nr.141 din 23.05.2014;
Având în vedere avizul Comisiei juridice şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism,
înregistrat sub nr.140 din 23.05.2014;
Având în vedere avizul Comisiei invăţământ, sănătate, familie ,activităti social-culturale ,
culte,muncă si protecţie socială protecţie copii tineret si sport, înregistrat sub nr.142 din 23.05.2014;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.b si alin.4 lit.a din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;
In temeiul prevederilor art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, modificată şi completată ;
HOTĂRĂŞTE :
Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Ciohorăni, pe trim. II,
anul 2014, după cum urmează:
I.
La partea de venituri
Cap. 07.01.01. - impozit pe clădiri de la persone fizice, se majorează cu suma de
10.000 lei;
Cap. 07.02.02. - impozit pe tren persoane fizice, se majorează cu suma de 20.000 lei;
Cap. 07.02.03.- impozit pe teren extravilan, se majorează cu suma de 20.000 lei;
II.
La partea de cheltuieli
Cap.51.02.- autorităţi publice si acţiuni externe
Subcap. 51.02.71- cheltuieli de capital, se majorează cu suma de 50.000 lei
Art.2 Primarul comunei Ciohorăni va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica :
a) Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi;
b) Primarului comunei Ciohorăni;
c) D.G.F.P.R. Iasi;
(2) Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică.
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