JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BRAI\-ISCA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 30 I2OI4
privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe
anul 2014
(

Consiliul local al Comunei Branisca, jud.Hunedoaral
Avdnd in vedere Adresa Administratiei Finanlelor Publice a Judelului
Hunedoaranr.15T46/2014 prin care ne sunt comunicate sumele defalcate
din taxa pe valoarea addugatd pentru finantarea cheltuielilor descenttalizate,
aprobate prin decizia nr. 10DAl4 a Sefului Administratiei Finanlelor Publice
Hunedoara in suma totala de 5,00 mii lei;
Analizdnd Raportul Prirndrului Comunei Branisca prin care se
propune rectificarea bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2014;
Referatul compartimentului de resort gi Avizul favorabil al comisiei de
specialitate a Consiliului Local Branisca;
In conformitate cu prevederite O.G. nr.9/2014 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2014, precum si al dispozitiilor art.lg, art.20,aft.49
si ale art.82 din Legea nr.27312006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare:
In temeiul prevederilor art.36 , alin.2,lit.b si alin.4, lit.a, art-45 alin-2
lit.a si art.115, alin.1, lit.b din Legea administratiei publice locale
nr.2l 5 /200 l,republicata cu modifi carile si completarile ulterioare

:

HOTARASTE:
Rectifica bugetul local al Comunei Branisca pe anul 2014 atat
laparteade venituri, cat si la partea de cheltuieli cu suma de 5,00 mii lei.

Art.l.

Lrt.2. Suma de 5,00 mii lei provine din sume defalcate din taxa pe
valoarea addugatd pentru finantarea cheltuielilor descentralizate, cod
1r.02.02.

Art.3. Bugetul local al Comunei Branisca

la partea de
cheltuieli cu suma de 5,00 mii lei astfel:
- la capitolul 65.02. inVATAnnANf pentru sectiunea de functionare
suma de 5,00 mii lei din care : La titlul I -CIIELTI-IIELI DE PERSONALpentru plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti- suma de 5,00 mii
se rectifica

lei.

t

Art.4. Hotararea Consiliului local Branisca nr.l/2074 privind
aprobarea bugetului local
corespunzator.

al Comunei Branisca pe anul 2014 se rnodifica

Art.S.

Bugetul local rectificat, atat la partea de venituri, cat si la
partea de cheltuieli este in suma totala de 2.755.12 mii lei.

Art.6.

Prezenta hotarare se comunica:

- Institutiei Prefectului -Judetul Hunedoara;

-

Compartimentului buget-contabilitate, resurse umane din cadrul
Primariei comunei Branisca ;
- Scolii Gimnaziale "Nicolae Tic" Branisca;
- Administratiei Finantelor Publice a judetului Hune.doara;
- Trezoreriei Municipiului Deva;
- Se aduce la cunostinta publica prin afisaj.

Branisca

la 29 august 2014

Presedinte de sedinta,

Contrasemneaza"
Secretar
Ghiura Elena Titiana

Maier Mihai
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Cvorum: consilieri in functie: I l: consilieri prezenti: l0: voturi "pentru"
vot liber.
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