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JUDETUL MURE9

COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

H O T A n A R E A  N r .  1 9

din 28 martie 2011

privind aprobarea rectificdrii bugetului comunei Livezeni pe
anul 2011

Consiliul Local Livezeni,intrunit in gedinlb extraordinarE,

_ Viz6nd Raportul la proiectul de hotbr6re privind aprobarea rectificbrii bugetului
Comunei Livezeni pe anul 20tL,

Potrivit prevederilor HGR nr.I92l20L1 privind repartizarea sumelor defalcate din
WA pentru finantarea programului de dezvoltare a infrastructurii gi a unor baze sportive
din spatiul rural pe anul 2011,

Tindnd seama de prevederile art.14 gi 58 din Legea nr.27312006 privind Finanlele
publice locale cu modificbrile gi completdrile ulterioare,

Lu6nd in considerare adresa DGF Mureg nr.257103.03.2011 privind aprobarea
redistribuirii pe primirii a sumelor defalcate pentru finanlarea unor cheltuieli,

In temeiul dispozitiilor art. nr.36 alin (4) lit. (a) 9i a art.45 alin (1) din Legea
nr.2L512001 privind administralia publicb localS,republicat5, cu modific|rile 

- 
gi

completbrile ulterioare,

h o t i r i g t e l

Aft.l. Se aproba rectificarea bugetului local pe ,hnul 2011, la venituri Tn suma
de 5.644.000 lei 9i la cheltuieli in suma de 6.209.000 lei, pe secliune de funclionare
gi secliune de dezvoltare.

4ft.2. Se aproba finantarea deficitului secliunii de dezvoltare in suma de 565.000
lei din excedentul anilor precedenli.

Aft.3. Se aprob5 repartizarea veniturilor pe capitole 9i subcapitole gi a
cheltuielilor pe actiuni gi titluri, pe secliunea de funclionare gi secliunea de dezvoitare
conform anexei nr.1.

4ft.4. Se aprob5 detalierea cheltuielilor pe articole 9i aliniate, conform anexei
nr.2.



Aft's' Se aprobd lista cheltuie]ilo1. de capital cu finanlare din alocalii bugetarepentru anul 2011 , in sumb de 1.152.000 lei, conform Programului de investilii din anexanr.3.

Aft'6' ordonatoul de credite rHspunde de executarea bugetului aprobat conformprezentei hotdrdri cu respectarea dispoziliilor legale.

Art,7. Anexele de la nr.1 la nr.3 fac parte integranti din prezenta hotdr6re

Art.8. Copia prezentei hot5r6ri se comunici:
- Institutiei prefectului _ judelul Mureg- Primarului comunei Livezeni
- Comparlimentcontabilitate
- Spre afigare

P R E 9 E D I N T E
Toldi Gyon
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