ROMANIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA LUPENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 45/2013
privind rectificarea bugetului local pe trim.III.2013

Consiliul local al comunei Lupeni întrunit în şedinţă ordinară în ziua de 30 iulie 2013;
Având în vedere proiectul de hotărâre al primarului comunei Lupeni privind
rectificarea bugetului local pe trim.III.2013;
Văzând raportul compartimentului contabil nr. 4411/2013 precum şi rapoartele de
avizare ale comisiilor de specialitate al consiliului local Lupeni;
Ţinând cont de prevederile HCL nr. 21/2013 privind aprobarea bugetului local pe
anul 2013;
Luând în considerare prevederile art. 19, alin.(2) şi 20, alin.1, lit.c din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 63, alin.(1), lit.c, coroborat cu alin. (4), lit.a, ale art. 68
alin.(1), precum şi ale art. 115 alin.(1) lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă rectificarea bugetului local pe trim.III.2013 după cum urmează:
a) La partea de venituri
- Se majorează cap Impozit pe clădiri de la persoane fizice cod 0702 0101, cu
suma de 20 mii lei,
- Se majorează cap Impozit şi taxe pe clădiri de la persoane juridice cod 0702
0102, cu suma de 49 mii lei,
- Se majorează cap Impozit pe terenuri de la persoane fizice cod 0702 0201, cu
suma de 6 mii lei,
- Se majorează cap Impozit pe terenul din extravilan cod 0702 0203, cu suma de
62 mii lei,
- Se majorează cap Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru cod 0702 01,
cu suma de 4 mii lei,
- Se majorează cap Impozit pe mijloace de transport deţinute de persoane fizice
cod 1602 0201, cu suma de 29 mii lei,
- Se majorează cap Venituri din prestări servicii cod 3302 08, cu suma de 16 mii
lei,
- Se majorează cap Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi cod 3302
50, cu suma de 2 mii lei,
- Se majorează cap Taxe extrajudiciare de timbru cod 3402 02, cu suma de 21
mii lei,
- Se majorează cap Alte venituri cod 3602 50, cu suma de 12 mii lei,
b) La partea de cheltuieli
- Se majorează cap. Autorităţi publice şi acţiuni externe, cod 5102, titlul II
bunuri şi servicii, art.20 02 Reparaţii curente cu suma de 7 mii lei.
- Se micşorează cap. Autorităţi publice şi acţiuni externe, cod 5102, titlul I,
cheltuieli de personal, art.1001, cu suma de 16 mii lei.
- Se majorează cap. Cultura, recreere şi religie, cod 6702,astfel:
-Titlul II Bunuri şi servicii, art. 20 02 Reparaţii curente, cu suma de 11
mii lei.

- Titlul X. Alte cheltuieli, art. 59 11 Asociaţii şi fundaţii, cu suma de
23,5 mii lei;
- Titlul XI Active nefinanciare, art. 71 01, alin.01 Construţii, cu suma
de 80 mii lei;
Se majorează cap. Asigurări şi asistenţă socială cod 68 02, Titlul I. Cheltuieli
de personal, art.1001, cu suma de 16 mii lei;
- Se majorează cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, cod 7002, titlul II,
bunuri şi servicii, cu suma de 31 mii lei, iar la Titlul XII Active nefinanciare,
cu suma de 18,5 mii lei;
- Se micşorează cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică cod 7002, Titlul II
Bunuri şi servicii, cu suma de 10 mii lei;
- se majorează cap. Protecţia mediului, cod 7402, titlul II bunuri şi servicii, cu
suma de 60 mii lei
Art.2.- Se modifică lista de investiţii după cum urmează:
- se majorează cap. Cultura, recreere şi religie, cod 6702, cu suma de 80 mii lei
- se majorează cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, cod 7002, cu suma
de 21 mii lei
Art.3.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul şi
contabilul primăriei comunei Lupeni.
Art.54 Prezenta se comunică, primarului comunei, contabilului şi Instituţiei
Prefectului judeţului Harghita în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi va fi
adusă la cunoştinţa publică prin grija secretarului, prin afişare la sediul primăriei.

Lupeni, la 30 iulie 2013

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Kovacs Geza

Contrasemnează,
Secretar,
Sinka Marta

