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ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

                                                                                             
                                       H O T Ă R Â R E A    Nr.4
                                             din 10 februarie 2015
                                             
       privind adoptarea  bugetului local al Comunei Livezeni pe anul 2015

        Consiliul Local Livezeni,întrunit în şedinţă  ordinară,

        Văzând Raportul la proiectul de hotărâre privind aprobarea  bugetului 
Comunei Livezeni pe anul 2015, 
        Potrivit prevederilor Legii nr.186/2014 privind  bugetul de stat pe anul 
2015,
       Luând în considerare Deciziile nr.251361/20.01.2015,

252193/28.01.2015,3593/21.01.2014 ale DGF Mureş,
       În conformitate cu articolele nr.14 şi 58  din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare,
       În temeiul  dispoziţiilor art.36 alin.(4) lit. (a) şi a art.45 alin (1) 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 adoptă   bugetul local al comunei Livezeni pe anul 2015

        Art.2. Se  aprobă bugetul local pe anul 2015, la venituri în suma de 
3.561.000 lei şi la cheltuieli în suma de 4.016.000 lei, pe Secţiune de funcţionare 
şi Secţiune de dezvoltare.  

        Art.3.Se aprobă Sectiunea de funcţionare a bugetului local atât in partea de 
venituri cât si în partea de cheltuieli in suma de 3.098.000 lei

      Art.4.Se aprobă Sectiunea de dezvoltare a bugetului local in partea de 
venituri suma de 463.000 lei iar în partea de cheltuieli in suma de 918.000 lei
     
      
    Art.5.Se aprobă finanţarea deficitului secţiunii de dezvoltare în suma de 
455.000 lei   din excedentul anilor precedenţi.
        
     Art.6.   Se  aprobă Lista de investitii in valoare de 918.000 lei

   Art.7. Se aprobă utilizarea excedentului anilor precedenţi in valoare de 
300.000 lei pentru acoperirea unor goluri de casă a Sectiunii de Functionare, 
provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile bugetului pe anul curent.
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      Art.8.Se aprobă utilizarea excedentului anilor precedenţi in valoare de 
200.000 lei pentru acoperirea unor goluri de casă a Sectiunii de Dezvoltare, 
provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile bugetului pe anul curent .

      Art.9.Se  aprobă Sectiunea de funcţionare a bugetului institutiilor
publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local atât in partea 
de venituri cât si în partea de cheltuieli in suma de 92.000 lei

       Art.10.Se aprobă utilizarea excedentului anilor precedenţi in valoare de 
33000 lei, pentru acoperirea unor goluri de casă a Sectiunii de Functionare, 
provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile bugetului pe anul curent.

     Art.11.Răspunde de aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri,dl.Tătar Vasile- primarul comunei Livezeni şi compartimentul 
contabilitate.

   Art12.Prezenta hotărâre se comunică:

     - Instituţiei Prefectului – judeţul Mureş
     - Primarului comunei Livezeni
     - Compartiiment contabilitate
     - DGFP Mureş
     - Afişare spre cunoştinţă publică

    PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                                        Contrasemnează ,
               Nagy  Zoltan                                                                   secretar
                                                                                              Hangan Aurelia
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