ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA BEREZENI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind aprobarea rectificarii a IV-a a bugetului local pe anul 2013
Avand in vedere:
expunerea de motive a primarului comunei Berezeni privind aprobarea rectificarii bugetului local
pe anul 2013;
- Adresa nr.25811/20.11.2013 privind suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea
cheltuielilor descentralizate( cap.11.02.02.-cheltuieli pentru invatamant).
- Adresa nr.2793 din 06.12.2013 prvind plafonul maxim de cheltuieli de personal.
- Adresa nr.28801 din 13.12.2013 privind suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru cheltuieli
asistenti personali pentru persoanele cu handicap si indemnizatii.(cap.11.02.02)
In conformitate cu prevederile Legii privind finantele publice locale nr.273 din 29 iunie 2006, publicata in
M.O. 618 din 18.07.2006 si prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5 din 21.02.2013 , publicata in
M.O. nr. 106 din 22.02.2013 ;
In temeiul prevederilor art.36 alin.4 litera “a” si art. 45 alin.(2) lit.”a” si art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare ;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BEREZENI,
HOTARASTE :
Art.1 Bugetul local pe anul 2013 la partea de venituri se stabileste in suma de 4.011,00
mii lei iar la partea de cheltuieli se stabileste in suma de 4.416,59 mii lei cu un excedent din
anul 2012 in suma de 405,59 mii lei.
Sursele care fundamenteaza rectificarea bugetului local pe anul 2013 sunt la cheltuieli intre
capitole si in cadrul capitolelor intre articole astfel :
- la capitolul 51.02. –Administratia cu suma de – 21,00 mii lei ( - 54,00 mii lei la tilul
51.02.10 cheltuieli de personal si + 33,00 mii lei la titlul 51.02.20 cheltuieli cu bunuri si
servicii);
- la capitolul 65.02. –Invatamantul cu suma de +33,00 mii lei ( + 28,00 mii lei la titlul
65.02.10 cheltuieli de personal si cu suma de + 5,00 mii lei la titlul 65.02.71 cheltuieli de
capital) ;
- la capitolul 68.02.- Asistenta sociala cu suma de + 62,00 mii lei ( + 46,00 mii lei la titlul
68.02.10 cheltuieli de personal si suma de + 16,00 mii lei la titlul 68.02.57 Ajutoare
sociale);
In cadrul bugetului local au fost transferate sume in cadrul capitolelor pe articole si alineate.
Art.2 – Sinteza bugetului local pe anul 2013 desfasurata la venituri pe capitole si subcapitole ,
iar la cheltuieli pe titluri, capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli.
Art.3 – Cheltuielile prevazute in bugetul local pe anul 2013 reprezinta limite maxime ce nu pot
fi depasite, iar rectificarile se vor face in conditiile legii ;
– Angajarea si efectuarea cheltuielilor se poate face numai in cadrul limitelor aprobate;
Art.4 – Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul Comunei Berezeni
.
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