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                                        H O T Ă R Â R E A   Nr.21
                                                           din   9 iulie  2013
                       

                                   privind rectificarea bugetului local

           Consiliul local al comunei Livezeni judeţul Mureş , întrunit în şedinţa ordinară ,

           Analizând raportul compartimentului contabilitate care propune aprobarea 
rectificării bugetului local pe anul 2013,

În conformitate cu prevederile articolului  49 alin.(5) şi art.50 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Consiliul Local poate aproba rectificarea 
bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali 
de credite,
           Având în vedere H.C.L. Livezeni nr.36/29.11.2012 privind aprobarea protocolului 
de colaborare între comuna Livezeni şi localitatea Kamond,Ungaria ,
          In temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(4) lit.a) ,art.63 alin.(1),lit.c), şi alin.(4) 
lit.b),art.68 coroborat cu prevederile art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,
                                              
                                                         h o t ă r ă ş t e :

      Art.1. Se aprobă  rectificarea bugetului local pe anul 2013, la venituri în suma de 
5.384.000 lei şi la cheltuieli în suma de 5384000 lei, pe secţiune de funcţionare şi 
secţiune de dezvoltare.  
  Art.2.Se aprobă Sectiunea de funcţionare a bugetului local atât in partea de venituri 

cât si în partea de cheltuieli in suma de 2.649.000 lei

     Art.3. Se aprobă Sectiunea de dezvoltare a bugetului local atât in partea de venituri 
cât si în partea de cheltuieli in suma de 2.735.000 lei

      Art.4.Se aprobă utilizarea excedentului anilor precedenţi in valoare de 720.000 lei 
pentru acoperirea unor goluri de casă a Sectiunii de Dezvoltare, provenite din decalaje 
între veniturile şi cheltuielile bugetului pe anul curent .



      Art.5.Se încredinţează cu aducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii,d-na Magyari 
Julianna-Hajnalka,consilier cu atribuţii de contabil în aparatul de specialitate al 
primarului comunei Livezeni.

       Art.6.Prezenta dispoziţie se comunică:Instituţiei Prefectului-judeţul 
Mureş,Primarului comunei Livezeni,compartiment contabilitate,spre  cunoştinţă publică

      Art.7. Primarul comunei Livezeni prin compartimentul contabilitate răspund de 
aducerea la  îndeplinire a  prevederilor prezentei hotărâri.

      Art.8. Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului-judeţul Mureş
- Primarului comunei Livezeni
- Compartimentului contabilitate
- Afişare.
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