R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI - COMUNA ROŞIEŞTI
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal - 737465 – Telefon/fax : 0235/436610 , E– mail: primrosiesti@yahoo.com

HOTĂRÂREA

Nr. 33 / 2014

privind rectificarea a VI-a a bugetului local pe anul 2014
având în vedere:
- expunerea de motive a primarului din care rezultă necesitatea şi
oportunitatea rectificării bugetului local pe anul 2014;
în conformitate cu prevederile art. 19, alin. 2, din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 4, lit. „a” şi art. 45, alin. 1 şi 2 din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Consiliul local al comunei Roşieşti, judeţul Vaslui;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Bugetul rectificat al comunei Roşieşti pentru anul 2014, prevede la
venituri suma de 3.166.258 lei şi la cheltuieli suma de 3.554.273 lei.
Art. 2. Veniturile şi cheltuielile bugetului local se majorează cu suma de
93.500 lei.
Art. 3. La partea de venituri influenţele sunt:
- venituri proprii
+ 93.500 lei;
din care:
- impozit clădiri persoane fizice
+ 1.500 lei;
- impozit clădiri persoane juridice
+ 85.000 lei;
- impozit teren persoane fizice
+ 1.000 lei;
- impozit teren persoane juridice
+ 1.000 lei;
- impozit teren extravilan
+ 5.000 lei.
Art. 4. La partea de cheltuieli influenţele sunt:
- AUTORITĂŢI EXECUTIVE:
+ 23.500 lei;
din care:
- cheltuieli bunuri şi servicii
+ 15.500 lei;
- cheltuieli de capital
+ 8.000 lei.
- ÎNVĂŢĂMÂNT
+ 2.700 lei;

din care:
- bunuri şi servicii
+ 2.700 lei.
- ASISTENŢĂ SOCIALĂ
+ 42.300 lei;
din care:
- cheltuieli de personal
+ 8.300 lei;
- ajutoare sociale
+ 34.000 lei.
- DEZVOLTARE PUBLICĂ
+ 25.000 lei;
din care:
- bunuri şi servicii
+ 25.000 lei.
Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
însărcinează primarul comunei Roşieşti, judeţul Vaslui.
Art. 6. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul
primăriei.
R o ş i e ş t i , 28 noiembrie 2014.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ciobotaru Sorin

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Teletin Victor

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 28.11.2014 cu un
număr de 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „abţineri”din numărul total de 13
consilieri prezenţi la şedinţă. Total consilieri în funcţie 13.

