ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA MARTINESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA Nr.9/2015
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
Consiliul Local al comunei Martinesti, judetul Hunedoara ;
Analizand expunerea de motive intocmita de catre domnul primar al comunei
Martinesti, cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2015.
Avand in vedere contul de executie din data de 26.03.2015, in temeiul dispozitiilor
art.19,lit.b.alin.2, din Legea Nr.273/2006 Legea privind finantele publice locale precum si ale art.
36 alin. 4 lit.a si ale art.45 alin. 2 lit. “a”, din Legea nr.215/2001 – Legea Administratiei Publice
Locale -republicata:
H O T A R E S T E:
Art. 1. Bugetul local al comunei Martinesti, rectificat pe anul 2015, cuprinde resurse
financiare la dispozitia comunei pentru finantarea autoritatilor si serviciilor publice locale, precum
si pentru realizarea unor lucrari economice si social- culturale de interes local ;
Art. 2. Bugetul local al comunei Martinesti pe anul 2015 se rectifica prin adaugarea
la venituri a sumei de 36,38 mii lei, dupa cum urmeaza :
- la veniturile sectiunii de functionare se adauga suma de 36,38 mii lei
Bugetul local al comunei Martinesti rectificat, pe anul 2015, se
stabileste la venituri in suma de 2.113,93 mii lei ;
Art.3. La veniturile bugetului local pe anul 2015 se adauga suma de
36,38 mii lei lei in total, din care :
- la cod 43.02.21. reprezentand sume de la Agenția de Cadastru
Art.4. Cheltuielile prevazute in bugetul local rectificat pe anul 2015, reprezinta
limite
maxime care nu pot fi depasite , iar modificarea lor se face in conditiile legii.
Art. 5. Cheltuielile bugetului local pe anul 2015 se rectifica prin majorarea cu
suma de
36,38 mii lei in total, din care :
- la capitolul 51.02 «Autoritati publice și acțiuni externe » se adauga suma de 36,38 mii
lei –
reprezentand bunuri și servicii
Art.6. Anexa Nr.1 face parte integranta din prezenta hotarare.
PRESEDINTE DE SEDINTA ;
Kiss Andrei

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR ;
Popon Dragos Claudiu
Aceasta hotarare a fost adoptata cu : voturi pentru _____, voturi impotriva ____,
abtineri ________.

Martinesti, 30.03.2015

