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

HOTĂRÂRE 
privind rectificarea   bugetului local pe  anul 2011

Consiliul local al comunei Miloşeşti, judeţul lalomiţa
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 H.G. nr. 649/ 22.06.2011 privind  alocarea unei sume din Fondul de rezervă 
bugetară  la dispoziţia Guvernului ,prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru plata  unor 
arierate, a unor cheltuieli curente  şi de capital , precum  şi pentru  finanţarea  unor obiective  de 
investiţii ale unitatilor  administrativ – teritoriale ; 

-  adresele  DGFP Ialomita  nr. 204568/04.07.2011 si   204727  / 11.07.2011  ;
Examinand :

            -  referatul   referentului contabil  nr.  1492  /  20.07.2011 ;
-  expunerea de motive a  primarului  localitatii  1496/ 20.07. 2011 ;
-  raportul comisiei pentru programe de dezvoltare  economico- sociala , buget – finante, 

administrarea  domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi urbanism , agricultura , 
comert  ,   nr. 1511/22.07.2011 ; 

-   raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – culturale,  
culte , muncă şi protectie socială ,protectie copii , tineret şi sport, nr. 1517 / 22.07.2011 ;

-  raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si liniştii publice, 
nr. 1519 / 22.07.2011  ; 

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 suplimentează  capitolul 110206 cu suma de 30 000 lei ,
     

 La partea de cheltuieli     :  
Se suplimentează  capitolul  84020271 reprezentand  cheltuieli  pentru secţiunea  de 

dezvoltare  - pietruire strazi , cu suma de 30 000 lei .
       Bugetul local  se rectifică  şi prin virări de credite  de la un capitol la alt capitol  al  clasificaţiei 
bugetare  şi de la un program la altul , astfel :

Se vireaza de la sectiunea  de dezvoltare , de la capitolul 700206271 – iluminat  public  şi 
electrificari rurale ( extindere reţele electrice ) suma de 77 000 lei , la capitolele :

-  700206200103 – secţiunea de funcţionare  pentru iluminatul public , suma de 20 000 lei ;



-  7402200104 – secţiunea de funcţionare  pentru salubritate , suma de 15 000 lei ;
-   8402710130 – secţiunea  de dezvoltare pentru amenajare trotuare , suma de 15 000  lei ;
-   84022002 – secţiunea de funcţionare pentru reparatii curente  strazi , suma de 7 000 lei ;
-   84020271- sectiunea de dezvoltare pentru pietruire  strazi , cu suma de 20 000 lei.
Se vireaza de la  capitolul 67022001 , de la secţiunea de funcţionare  suma de 9 000 lei  , la 

capitolele :
- 670206 – sectiunea de funcţionare ( servicii religioase ) , suma de 2 000 lei ;
- 6702510101 – transferuri  către  instituţiile  publice , suma de 7 000 lei pentru usi si 

geamuri  la  Căminul cultural  Nicoleşti .

După rectificare , bugetul local va avea  la partea de venituri suma de  3 381 090 lei  şi la 
partea de cheltuieli  suma de 3 466 090  lei , cu un deficit de 85 000  lei  la secţiunea de dezvoltare , 
care se acoperă din excedentul  anului 2010 , din care :

- la sectiunea  de functionare , la partea de venituri suma de 1 729 000 lei şi la partea de 
cheltuieli  suma de  1 729 000 lei ;

- la sectiunea de dezvoltare , la partea de venituri   suma de  1 652 090 lei şi la partea de 
cheltuieli suma de   1 737 090 lei , cu un deficit de 85 000 lei , care se acoperă  din 
excedentul  anului 2010 , conform anexei nr. 1 , care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre .

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 ,
Consilier local Ristea Ana    

Avizat pentru legalitate ,
          Secretar comună Jipa Eugenia   
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