ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
CONSILIUL LOCAL
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR. 65
Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Valea Lungă și lista de
investiții
Consiliul local al comunei Valea lungă, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.10.2014
Luând în dezbatere:
- Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Valea Lungă;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;
- raportul de specialitate cu nr. 3380/21.10.2014 al compartimentului contabilitate din cadrul
primăriei Valea Lungă privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Valea Lungă și lista
de investiții;
- Adresa nr. 221048/05.10.2014 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba privind
repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe
venit și a sumelor defalcate din TVA, pentru echilibrarea bugetelor locale;
- Adresa nr. 16975/III/D/7/16.10.2014 a Consiliului Județean Alba privind repartizarea pe unități
administrativ teritoriale a cotelor și sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat precum
și pentru repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru drumuri județene și comunale, pe anul 2014
și pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital,
pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură
care necesită cpfinanțare locală;
Având în vedere prevederile:
- art. 36, alin.4, lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- OUG nr. 63/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu completările şi modificările ulterioare, a Legii
nr.356/18.12.2013 privind bugetul de stat pe anul 2014;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Valea Lungă, conform anexei 1 la
prezenta hotărâre și lista de investiții.
Art.2: Prezenta va fi transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Alba şi compartimentului
contabilitate din cadrul Primăriei.
VALEA LUNGĂ, 30.10.2014

Preşedinte de şedinţă
Gherman Vasile Cornel

Contrasemnează pt. secretarul
comunei Valea Lungă
Oltean Maria

ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
PRIMAR
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com
PROIECT

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Valea Lungă și lista de investiții
Consiliul local al comunei Valea lungă, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.10.2014
Luând în dezbatere:
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;
- raportul de specialitate cu nr. 3380/21.10.2014 al compartimentului contabilitate din cadrul
primăriei Valea Lungă privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Valea Lungă și lista
de investiții;
- Adresa nr. 221048/05.10.2014 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba privind
repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe
venit și a sumelor defalcate din TVA, pentru echilibrarea bugetelor locale;
- Adresa nr. 16975/III/D/7/16.10.2014 a Consiliului Județean Alba privind repartizarea pe unități
administrativ teritoriale a cotelor și sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat precum
și pentru repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru drumuri județene și comunale, pe anul 2014
și pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital,
pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură
care necesită cpfinanțare locală;
Având în vedere prevederile:
- art. 36, alin.4, lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- OUG nr. 63/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu completările şi modificările ulterioare, a Legii
nr.356/18.12.2013 privind bugetul de stat pe anul 2014;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Valea Lungă, conform anexei 1 la
prezenta hotărâre și lista de investiții.
Art.2: Prezenta va fi transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Alba şi compartimentului
contabilitate din cadrul Primăriei.
VALEA LUNGĂ, 22.10.2014

Iniţiator-primar
Puşcă Vasile

Avizat pt.secretarul
comunei Valea Lungă
Oltean Maria

