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HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2013

Consiliul Local al comunei 1 Decembrie întrunit in sedintă în data de 11 noiembrie 2013,
Având în vedere:
- Proiectul de Hotărâre nr. 31/08.11.2013 iniţiat de primarul comunei 1 Decembrie, domnul
Petre Gheorghe, pentru rectificarea bugetului local pe anul 2013, însoţit de expunerea de motive,
- adresa nr. 717338/07.11.2013 transmisă de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice
Bucureşti,
- raportul de specialitate al compartimentului financiar contabilitate nr. 7423/08.11.2013,
Ţinând cont de avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al
comunei 1 Decembrie,
In baza prevederilor art. 1, art. 4, art. 5, art. 19 alin. (1) şi alin. (2), art. 20 alin. (1), art. 26, şi art.
49 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, şi
ale prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind administratia
publică locală, republicata, cu modificările si completarile ulterioare,
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicata, cu modificările si completarile ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2013 conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, prin includerea, atât la partea de venituri cât şi la
partea de cheltuieli, sumei de 709.712 lei pentru plata plăţilor restante conform O.G. nr. 17/2013 şi
O.M.F. nr. 1353 şi nr. 1354/2013
Art. 2. - Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de primarul comunei 1
Decembrie, în calitatea sa de ordonator principal de credite, prin aparatul său de specialitate.
Art. 3 - Prezenta hotârâre va fi comunicată persoanelor si instituţiilor interesate de către
secretarul comunei 1 Decembrie, care va asigura şi publicitatea acesteia.
Presedinte de sedinta,
Consilier
Tănase Cristina Daniela
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