ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA CIOHORĂNI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE NR.14
Din 31.03.2014
privind validarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli
al comunei Ciohorăni
Consiliul Local al comunei Ciohorăni, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de
31.03.2014;
Având în vedere expunerea de motive înregistrată sub nr.67 din 12.03.2014, întocmită
primarul comunei Ciohorăni, prin care propune validarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al comunei Ciohorăni, adusă prin Dispoziţia primarului nr.240 din 12.03.2014, în
calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre;
Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului înregistrat sub nr.68 din 12.03.2014;
Având în vedere prevederile art.82 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Dispoziţiei primarului nr.240 din 12.03.2014, privind
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ciohorăni;
Având în vedere prevederile Hotărârii 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,inregistrat sub nr.76 din 21.03.2014;
Având în vedere avizul Comisiei juridice şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi
urbanism, înregistrat sub nr.75 din 21.03.2014;
In conformitate cu
prevederilor art.36 alin.2 lit. b şi alin.4 lit. b din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, modificată si completată;
In temeiul prevederilor art.45 alin.2 lit.a din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, modificată si completată;

HOTĂRĂŞTE :
Art.l. Validează rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Ciohorăni,
adusă prin Dispoziţia primarului nr. 240 din 12.03.2014, astfel:
I.
Trim.IV
a) La partea venituri:
- cap. 11.02.02 - sume defalcate din TVA
pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, se diminuează cu suma cu suma de 2000 lei.
b) La partea de cheltuieli:
cap. 65.02. - invatamant;
subcap. 65.02.10-cheltuieli de personal se diminuează cu suma de 2000 lei.
II.
Trim. I
a) La partea venituri:
- cap. 11.02.02 - sume defalcate din TVA
pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor se majorează cu suma cu suma de 2000 lei.
b) La partea de cheltuieli:
cap. 65.02. - invatamant

subcap. 65.02.10- cheltuieli de personal se majorează cu suma de 2000
lei.
Art.3. Primarul comunei Ciohorăni va duce la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.4.(l) Prezenta hotărâre se va comunica :
a) Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Primarului comunei Ciohorăni;
c) D.G.F.P. Iaşi;
(2) Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică.
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