
R O M Â N I A 
JUDEŢUL  IALOMIŢA     
PRIMĂRIA COMUNEI   MILOŞEŞTI 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
privind rectificarea   bugetului local pe  anul 2013

Consiliul local al comunei Miloşeşti, judeţul lalomiţa, 
Având în vedere :
-  prevederile art. 5 – alin.(2) , (3) , (4) si  art.36 alin. (1)  si (2) din Legea nr. 273 / 2006 

pivind  finanţele  publice locale , cu modificările  şi completările ulterioare ;
- prevederile Hotărârii Consiliului local Miloşeşti nr.11/ 02.04. 2013  privind aprobarea 

bugetului local  pentru anul 2013 , cu modificările şi completările ulterioare  ;
Examinand :

           -  referatul   inspectorului  contabil  nr.  ;
-  expunerea de motive a  primarului  localităţii   ,nr.  ;
-  raportul comisiei pentru programe de dezvoltare  economico- sociala , buget – finante, 

administrarea  domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi urbanism , agricultura , 
comert   ; 

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

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

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. 11/ 
02.04.2013,  cu modificările si completările ulterioare , se  rectifică  pe anul 2013 , astfel  :

      LA PARTEA DE VENITURI  
                  Se suplimentează :

- capitolul 07020102 (impozit pe cladiri de la persoane juridice)  cu suma de 3 000 lei ;
- capitolul 07020201 (impozit pe  teren de la persoane fizice) cu suma de 2 000 lei ;
- capitolul 07020203 (impozit pe  teren extravilan) cu suma de 22 000 lei ;
- capitolul 16020201 (taxa pe mijloace de transport de la persoane fizice) cu suma de 4 000 

lei ;
- capitolul 16020202 (taxa pe mijloace de transport de la persoane juridice) cu suma de 3 000

lei ;
- capitolul 350201 (venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale) 

cu suma de 6 000 lei .

LA PARTEA DE CHELTUIELI 
                  Se diminueaza :

- capitolul 540250 ( alte  servicii publice generale  ) , titlul 50 ( fond de rezerva bugetara la 
dispozitia  autoritatilor locale) cu suma de  20 000 lei ;

-     capitolul 51020103 ( autoritati publice executive  ) , titlul 10 ( cheltuieli de personal) cu 
       suma de  35 000 lei ;
-     capitolul 6802050 ( asistenta sociala  in caz de invaliditate) , titlul 10 ( cheltuieli de     
      personal) cu suma de  2 000 lei ;



   

          Se suplimenteaua :
- capitolul 65020302 ( invatamant primar ) , titlul 10 ( cheltuieli de personal) cu      

suma de  37 000 lei ;
- capitolul 51020103 ( autoritati publice executive  ) , titlul 20 ( cheltuieli cu bunuri  si      

servicii) cu  suma de  35 000 lei ;
-     capitolul 65020302 ( invatamant primar) , titlul 10 ( cheltuieli cu bunuri si servicii) cu 
       suma de   20 000 lei ;
-    capitolul 67020103 ( autoritati publice executive  ) , titlul 10 ( cheltuieli cu bunuri si     
      servicii ) cu   suma de  5 000 lei .

Dupa rectificare  , bugetul   local va avea  la partea de venituri suma de  3 065 000 lei si la 
partea de cheltuieli suma de 3 065  000  lei ,  din care  la secţiunea de funcţionare , la partea de 
venituri  1 945 000 lei si la partea de cheltuieli  1 945 000 lei ,  iar la  sectiunea de dezvoltare  , la 
partea de venituri   suma de 1 120 000 lei  iar la partea de cheltuieli 1 120 000 lei , conform anexei ,  
care face parte integranta din prezenta hotarare.

    
     Art.2 . Primarul  şi inspectorul  contabil  vor aduce la îndeplinire   prevederile prezentei 

hotărâri.                                                                 

Iniţiator ,                                                                          Avizat,
Primar CHIŢOIU  NELU                          Secretar comună Jipa Eugenia
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