
Hotărârea nr.47 din data de 24.10.2013 privind rectificarea bugetului local pe anul  2013. 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA RÎCIU 

CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 47 

din 24 octombrie 2013 
 

Privind  rectificarea bugetului local pe anul  2013 
 

Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de   24 octombrie  
2013, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 568  din data de 18.10.2013, emisă, de către primarul comunei Rîciu, 

Analizând:  
-Adresa nr.1759/25.09.2013 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş privind 

suplimentarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal; 
-Expunerea de motive cu nr.4305/18.10.2013  a primarului IOAN VASU cu privire la  rectificarea bugetul 

de venituri şi cheltuieli pe anul 2013; 
Având în vedere: 
-prevederile Legii nr 5/2013-Legea  bugetului de stat pe anul 2013; 
-prevederile art 19  alin.1 lit."a" din Legea 273 Legea finanţelor publice locale 
Ţinând seama de avizul compartimentului de specialitate al primăriei-contabilitate şi avizul comisiei de 

specialitate a consiliului local; 
În conformitate art 36 alin.(2) lit."b", alin.(4) lit "a", art 115 alin (1) lit. "b" şi art 45 alin.(2)  lit."a" din 

Legea 215/2001 privind administratia publică locală cu modificările şi complectările ulterioare: 
 
 

 
                                                 HOTĂRĂŞTE: 

 
 

Art. 1. Se aprobă  RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2013 după cum urmează: 
LA VENITURI                           
LA CHELTUIELI                   
Sinteza bugetului local pe anul 2013 pe capitole se prezintă astfel: 
 

 

VENITURI TOTAL 
din care: 

COD            4.763.000 

Impozit pe venit din transferuri imobiliare                03.02.2018                 10.000 

Cote defalcate din impozit pe venit                             04.02.01               337.000 

Sume alocate de cons judetean pt 
echilibrare            

04.02.04               651.000 

Impozit pe clădiri                                                             07.02.01               249.000 

Impozit pe teren                                                               07.02.02               326.000 

Taxa pe valoare adaugată                                               11.02.02            1.622.000 

Sume din TVA pentru echilibrare                                   11.02.06               374.000 

Taxă mijloace transport                                                   16.02.02               104.000 



Alte impozite si taxe                                                         18.02.50               257.000 

Venituri din concesiuni închirieri                                    30.02.05                 25.000 

Venituri din amenzi                                                             35.02.01                  48.000 

Imprumuturi interne                                                               40.02               760.000 

CHELTUIELI TOTAL 
din care: 

 
4.763.000 

Autorităţi publice 51.02    944.100 

Alte servicii publice generale 54.02.   109.000 

Dobânzi interne 55.02     17.000 

Invăţământ 65.02               1.497.000 

Cultură 67.02   298.900 

Asistenţă socială 68.02   150.000 

Servicii de dezvoltare publică 70.02   222.000 

Protecţia mediului 74.02   390.000 

Alte acţiuni generale 80.02    15.000 

Transporturi şi telecomunicaţi 84.02               1.120.000 

 
 

Art.2. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 conform anexelor 1 , 2 si a expunerii care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă lista de investiţii a consiliului local conform anexe 3 la prezenta hotărâre. 
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi serviciu 

financiar contabil. 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică în copie: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Compartimentului contabilitate-impozite şi taxe; 
 Trezoreriei Tg. Mureş; 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
  

 
 

  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   Contrasemnează                                                                                   

              Cioloboc Ioan                                                                           Secretar: Dunca Ioan                                                                                   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


