
R O M Â N I A 
JUDEŢUL  IALOMIŢA     
CONSILIUL  LOCAL AL  COMUNEI   MILOŞEŞTI 

HOTĂRÂRE 
privind rectificarea   bugetului local pe  anul 2011

Consiliul local al comunei Miloşeşti, judeţul lalomiţa, intrunit in sedinta de indata in data de 
09.12.2011
Având în vedere :

-  prevederile art. 49 alin. (4)  din Legea nr. 273 / 2006 pivind  finanţele  publice locale , cu 
modificările  şi completările ulterioare ;
- prevederile Hotărârii Consiliului local Miloşeşti nr.13/  2011 privind aprobarea bugetului 

local  pentru anul 2011;
-  prevederile OG nr. 96 / 2011 cu privire la rectificarea bugetului  de stat pe anul 2011;
-  Decizia  nr. 489/25.11.2011 a Directorului executiv  al DGFP Ialomita ;
-  prevederile Hotararii Consiliului judetean Ialomita  nr. 87 / 30.11.2011 privind  aprobarea 

repartizarii pe bugetele locale  ale unitatilor  administrativ-teritoriale  din judet a unor  influente din 
sume  defalcate  din unele venituri  ale  bugetului  de stat  , pe anul 2011 ;

-  adresa   DGFP Ialomita  nr. 208405 / 25.11.2011   ;
Examinand :

            -  referatul   referentului contabil  nr.  2472  /  06.12.2011 ;
-  expunerea de motive a  primarului  localitatii  2474 / 06.12.2011 ;
-  raportul comisiei pentru programe de dezvoltare  economico- sociala , buget – finante, 

administrarea  domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi urbanism , agricultura , 
comert  ,   nr.  2506/08.12.2011   ; 

-   raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – culturale,  
culte , muncă şi protectie socială ,protectie copii , tineret şi sport, nr.2504/08.12.2011 ;

-  raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si liniştii 
publice, nr.  2508/08.12.2011 ; 

In temeiul  art. 36 alin. (2) lit. b) ,  art.36 alin.(4), lit. a ) ,  art. 45 alin. (2) , lit.a) , art. 115 
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,    republicata in anul 
2007, cu  modificarile si completarile ulterioare 

HOTĂRĂŞTE:      

 
Art.l.  Bugetul local , aprobat prin  Hotărârea Consiliului local Milosesti nr. 13/ 25.02.2011, 

cu modificările si completările ulterioare , se  rectifică  pe anul 2011 , astfel  :

LA PARTEA DE VENITURI :
Se suplimenteaza :

-capitolul 110202 (sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor si municipiilor,cu suma de 39.000 lei ;

-capitolul 040204 (sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor 
locale), cu suma de 9.000 lei;



LA PARTEA DE CHELTUIELI :
Se suplimenteaza :

          - capitolul 650203  (invatamant primar) cu suma de 6.000 lei ;
          - capitolul 680215  (indemnizatii persoane cu handicap grav) cu suma de 33.000 lei ;
          - capitolul 67020501  (sport) cu suma de 9.000 lei.

Bugetul local se mai rectifica si prin virari de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al 
clasificatiei bugetare si de la un program la altul dupa cum urmeaza :

- la capitolul 510210(cheltuieli de personal) se diminueaza  cu suma de 47.000 lei ;   
-     la capitolul 510220(cheltuieli cu bunuri si servicii )se suplimenteaza cu suma de 12.000 lei ;

      -     la capitolul 680210(cheltuieli de personal) se suplimenteaza cu suma de 31.000 lei ;
- la capitolul 700220(cheltuieli cu bunuri si servicii) se suplimenteaza cu suma de 

1.000 lei ;
- la capitolul 840220(cheltuieli cu bunuri si servicii) se suplimenteaza cu suma de 

3.000 lei ;
- la capitolul 540210(cheltuieli de personal) se diminueaza  cu suma de 1.000 lei ;
- la capitolul 840220(cheltuieli cu bunuri si servicii) se suplimenteaza cu suma de 

1.000 lei ;
- la capitolul 660210(cheltuieli de personal) se diminueaza  cu suma de 3.000 lei ;
- la capitolul 650220(cheltuieli cu bunuri si servicii )se suplimenteaza cu suma de 

3.000 lei ;
- la capitolul 670251(transferuri intre unitati) se diminueaza  cu suma de 3.000 

lei ;
- la capitolul 650220(cheltuieli cu bunuri si servicii )se suplimenteaza cu suma de 

3.000 lei ;
- la capitolul 740220(cheltuieli cu bunuri si servicii )se diminueaza cu suma de 

6.000 lei ;
- la capitolul 650220(cheltuieli cu bunuri si servicii )se suplimenteaza cu suma de 

6.000 lei ;
- la capitolul 870220(cheltuieli cu bunuri si servicii )se diminueaza cu suma de 

2.000 lei ; 
- la capitolul 840220(cheltuieli cu bunuri si servicii) se suplimenteaza cu suma de 

2.000 lei ;
              

 Dupa rectificare bugetul local va avea la partea de venituri 3.429.090 lei si la partea 
de cheltuieli suma de 3.514.090 lei, cu un deficit de 85.000 lei la sectiunea de dezvoltare la partea 
cheltuieli, care se acopera din excedentul anului 2010, din care la sectiunea de functionare la partea 
de venituri 1.778.000 lei si la partea cheltuieli 1.778.000 lei iar la sectiunea de dezvoltare la partea 
de venituri suma de 1.651.090 lei iar la partea de cheltuieli 1.736.090 lei, cu un deficit de 85.000 lei 
care se acopera din excedentul anului 2010, conform anexei nr.1.

Art. 2.  Se aprobă lista obiectivelor de investiţii rectificată , prevazuta în  anexa  nr. 2 , care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre .
            Art.3. Primarul si referentul contabil  vor aduce la îndeplinire   prevederile prezentei 
hotărâri.                                                   

    Presedinte de sedinta                                                  Contrasemneaza ,
     Consilier local Popescu Maria                            Secretar comuna Jipa Eugenia 

Nr. 39  Adoptata la Milosesti 
Astazi 09.12.2011


