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

PROIECT DE HOTARARE  
privind modificarea   bugetului local pe  anul 2014

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

locale , cu modificările  şi completările ulterioare ;
- prevederile Hotărârii Consiliului local Miloşeşti nr.7/ 18.02. 2014  privind aprobarea 

bugetului local  pentru anul 2014 , 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. 7/ 
18.02.2014,  cu modificările si completările ulterioare , se  modifica  pe anul 2014 , astfel  :

      LA PARTEA DE VENITURI  
                  Se suplimentează :

- capitolul 390207 (venituri din vanzarea  unor bunuri  apartinand domeniului privat  al
comunei )   cu suma de 17 000 lei in trimestrul al III –lea  ;

- capitolul 07020102 (impozit pe  cladiri  de la persoane juridice ) cu suma de 18 000 lei  
in trimestrul  al III- lea ;

     LA PARTEA DE CHELTUIELI 
          Se suplimenteaua :

- capitolul 51020103 ( autoritati publice executive  ) , titlul 20 ( cheltuieli cu bunuri  si  
servicii) cu  suma de  7 000 lei  in trimestrul al III – lea  ;

- capitolul 51020103 ( autoritati publice executive  ) , titlul 71 ( active nefinanciare ) cu  
suma de  10 000 lei in trimestrul al III – lea;

- capitolul 84020303 (strazi ) , titlul 71 ( active nefinanciare) cu   suma de  5 000 lei  in
trimestrul al III – lea;

         -     capitolul 65020301 ( invatamant prescolar) , titlul 71 ( active nefinanciare) cu        
suma de   30 000 lei in trimestrul I , cu suma de 40 000 lei in trimestrul al II –lea  si cu 
suma de 43 000 lei  in trimestrul  al III-lea ;

         -     capitolul 67020501 ( invatamant prescolar   ) , titlul 71 ( active nefinanciare ) cu   suma
de  100 000 lei in trimestrul al IV-lea . 



                  Se diminueaza :
- capitolul 65020301 ( invatamant prescolar  ) , titlul 71 ( active nefinanciare )  cu suma 

de  100 000 lei in trimestrul al IV-lea ;
-     capitolul 67020501 ( sport  ) , titlul 71 ( active nefinanciare ) cu  suma de  30 000 lei  

in trimestrul I , cu suma de 40 000 lei in trimestrul al II-lea  si cu suma de 40 000 lei in trimestrul
al III –lea .

Dupa modificare   , bugetul   local va avea  la partea de venituri suma de  2 699 000 lei si 
la partea de cheltuieli suma de 2 699  000  lei ,  din care  la secţiunea de funcţionare , la partea de
venituri  2 082 000 lei si la partea de cheltuieli  2 082 000 lei ,  iar la  sectiunea de dezvoltare  , la
partea de venituri   suma de 617 000 lei iar la partea de cheltuieli 617 000 lei, conform anexei  
nr. 1 ,  care face parte integranta din prezenta hotarare.

  Art.2.  Se modifica lista de investitii , conform anexei nr. 2 ,  care face parte integranta 
din prezenta hotarare.  

              Art.3 . Primarul  şi inspectorul  contabil  vor aduce la îndeplinire   prevederile prezentei 
hotărâri.                                                             

Initiator   ,                                                                          
Primar Chitoiu Nelu                                          

 

 
Secretar comuna ,
Jipa Eugenia 
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