
R O M A N I A 
JUDEŢUL  IALOMIŢA     
CONSILIUL LOCAL  MILOSESTI 

PROIECT  DE  HOTARARE 
privind rectificarea   bugetului local pe  anul 2014

Consiliul local al comunei Miloşeşti, judeţul lalomiţa, 
Având în vedere :
-  prevederile art. 19 – (2)  si art. 49-(2)  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   ;
-   adresa nr.249990/26.11.2014 a DGRFP Ploiesti AJFP Ialomita ;
-   prevederile Legii  nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014;
Examinand :

           -   referatul   inspectorului  contabil  nr. 2652/ 27.11.2014   ;
-  expunerea de motive a  primarului  localităţii  2655/27.11.2014   ;
-  raportul comisiei pentru programe de dezvoltare  economico- sociala , buget – finante, 

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

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  rectifică dupa cum urmeaza  :

LA PARTEA DE CHELTUIELI
Se suplimenteaza :

-capitolul 51020103(autoritati executive) titlul 10(cheltuieli de personal) cu suma de 1 500 lei; 
-capitolul 65020301(invatamant prescolar) ) titlul 10(cheltuieli de personal),cu suma de 11.100 

lei;
-capitolul 65020302 (invatamant primar) ) titlul 10(cheltuieli de personal),cu suma de 2 800 lei;
- capitolul 65020401(invatamant  gimnazial )titlul 10 ( cheltuieli de personal ), cu suma de 9.400 

lei;
Se diminueaza:

-capitolul 540205(fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale) titlul 50 (fond de 
rezerva ),cu suma de 20.000 lei ;

-capitolul 540250 (alte servicii publice generale ) titlul 10 ( cheltuieli de personal ),cu suma de 
2.000 lei ;

-capitolul 660208 (servicii de sanatate  publica) titlul 10 (cheltuieli de personal), cu suma de 
2.000 lei ;

-capitolul 67020302 (biblioteci comunale ) titlul  10 ( cheltuieli de personal  ),cu suma de 800 
lei;



Art.2. –  Dupa modificare ,  bugetul local va avea la partea de venituri 3.831.000 lei si la 
partea de cheltuieli suma de 3.831.000 lei, din care la sectiunea de functionare la partea de venituri 
2.193.000 lei si la partea cheltuieli 2.193.000 lei iar la sectiunea de dezvoltare la partea de venituri 
suma de 1.638.000 lei, iar la partea de cheltuieli 1.638 .000 lei, conform anexei  nr. 1, care  face 
parte integranta din prezenta hotarare .

           Art. 3. Primarul  şi inspectorul  contabil  vor aduce la indeplinire  prevederile prezentei 
hotarari.                                                                 

Initiator ,
       Primar Chitoiu Nelu   

Secretar comuna ,
Jipa Eugenia 
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