R O M Â N IA
JU D E Ţ U L A L B A
O RAŞ TE IU Ş
C O N SIL IU L L O C A L
H O T Ă R Â R E A N R .49/2014
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii pe anul 2014
Consiliul local al oraşului Teiuş, judeţul Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de
16.06.2014, şedinţă publică.
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si a listei de
investitii pe anul 2014
- referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Oras Teius;
Având în vedere prevederile:
- Ordinul nr.720/22.05.2014 pentru aprobarea N orm elor metodologice privind execuţia bugetelor
de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau parţial
din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne si externe, bugetelor fondurilor externe,
bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de
privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatatea de organizare si finanţare a
acestora;
- Legii nr. 273/2006 privind Finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legii nr.356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014 ;
în temeiul art.36, art.45 şi art.115 alin. I, lit.b din Legea 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli prin transferarea veniturilor si
cheltuielilor din Bugetul finantat integral sau parţial din venituri propii şi a listei de investiţii a Consiliului
local Teiuş pe anul 2014, in suma de 154,00 mii lei, conform anexei nr.l.
Art. 2 - Se aprobă transferarea excedentului de la 31.12.2013 din bugetul finantat integral sau
parţial din venituri proprii in bugetul local in suma de 17.793,96 lei;
Art. 3 - Se aprobă transferarea excedentului de la 31.12.2013 din bugetul finantat integral din
venituri proprii al Liceului Teoretic Teius in bugetul local in suma de 2.807,99 lei;
Art. 4 - Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Serviciul Buget-Finanţe din cadrul UAT Teiuş.
Prezenta hotarare se va comunica; primarului oraşului Teius, Institutiei Prefectului j ” detul ui Alba.
serviciului buget-finante, compartiment achiziţii publice, dosar şedinţa.
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un num ăr de 9 voturi favorabil exprimate.
Teiuş, 16.06.2014

