
R O M A N I A 
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL  MILOSESTI      

HOTARARE 
privind  aprobarea   bugetului local  pentru anul  2014

Consiliul local al comunei Milosesti , judetul Ialomita
Avand in vedere : 
 - prevederile Legii  bugetului de stat pentru  anul 2014 , nr. 356/2013;
-  prevederile  art. 19 , 25, 26 alin. 1,2,3 din  Legea nr.273 /2006  privind finantele publice 

locale, cu modificările si completarile ulterioare ;
-  prevederile Hotararii Consiliului  local Milosesti nr. 30/30.10.2013 privind  stabilirea  

impozitelor si  taxelor locale  pentru anul 2014 ;
-   adresele  nr. 200317/07.01.2014, 202196/16.01.2014,  203108/24.01.2014,

203809/29.01.2014  ale DGRFP Ploiesti / AJFP Ialomita ;
-   prevederile Hotararii Consiliului Judetean Ialomita nr. 7/28.01.2014  privind aprobarea 

repartizarii  pe  bugetele locale ale unitatilor administrativ – teritoriale  din judet a unor sume 
defalcate  din unele  venituri  ale bugetului de stat , pe anul 2014 ; 

-    referatul  inspectorului  contabil ,nr. 385 / 07.02.2014 ;
-    expunerea de motive a  primarului comunei Milosesti  , nr. 389/10.02.2014 ;
-    raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget- finante,  

administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi urbanism,agricultură , 
comerţ ,nr. 438/12.02.2014 ;

-   raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – culturale,  
culte , muncă şi protectie socială ,protectie copii , tineret şi sport, nr.  416/12.02.2014 ;

-  raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si 
liniştii publice, nr. 418/12.02.2014 ; 

In temeiul art. 36 alin (2)  lit. b) ,alin.(4) , lit.  a)  si  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 

H O T A R A S T E  :

Art. 1. Se aproba bugetul local al comunei Milosesti pentru anul 2014 , la cele doua 
sectiuni , astfel : 

La sectiunea de functionare :
La venituri  in suma de 2 075 000 lei 
La cheltuieli in suma de 2 075 000 lei .
La sectiunea de dezvoltare
La venituri  in suma de   589  000 lei .
La cheltuieli in suma de  589 000  lei .
Art.2. Repartizarea  pe capitole si subcapitole  a veniturilor  si pe  parti , capitole , 

subcapitole , titluri , articole ,alineate si  paragrafe  a  cheltuielilor  se  face  conform anexei nr. 1   ,
care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3.  Se aproba  bugetul local  al activitatile autofinantate si veniturilor proprii - sectiunea
de functionare , pentru anul 2014 , la partea de venituri  in suma de  82 000 lei   lei  si la partea de 
cheltuieli   in suma de  82 000   lei   , conform anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta 
hotarare.



Art.4.  Se aproba lista de investitii  pentru anul 2014, conform anexei nr. 3, care face parte 
integranta din prezenta hotarare.

Art.5.  Primarul si inspectorul  contabil  vor  aduce la indeplinire prevederile prezentei
hotarari. 
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