
     R O M Â N I A
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
          PRIMAR

P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E
privind rectificarea  bugetului local pe trimestrul IV al anului 2013

                       Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                       Având în vedere:
                       -prevederile  art.19 alin.(2), din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
                       -prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.8/28.03.2013 privind adoptarea 
bugetului local pe anul 2013;
                       -adresa nr.221128 şi 222112/2013 a A.J.F.P. Ialomiţa.
                       Examinând:
                       -raportul nr.3421/13.12.2013 al  inspectorului (contabil) din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului;
                      -raportul de avizare nr.____/___________2013, al comisiei pentru agricultură, 
activităţi economico-financiare, protecţia mediului şi turism.
                      În temeiul art.36 alin.2 lit.,,b’’, art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală republicată,  cu modificările şi completările ulterioare , propune 
Consiliului local Cocora spre aprobare, următorul,

P R O I E C T   DE  H O T A R Ă R E:

                        Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2013, ca 
urmare ainfluienţelor în minus cu suma de 60.000 lei,  reprezentând sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru plata salariilor din învăţământul preuniversitar de stat şi a 
influienţelor în plus cu suma de 1.000 lei, reprezentând sume defalcate din cota de 18,5% din 
impoyitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale. 
                       Art.2. Se stabileşte un plan anual la venituri în sumă de 2.116.910 lei şi la 
cheltuieli în sumă de 2.162.790 lei, diferenţa între venituri şi cheltuieli în sumă de 45.880 lei o
reprezintă excedentul anilor precedenţi, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
                        Art.3.Punerea in aplicare a dispozitiilor prezentei hotarari este asigurata de 
catre primarul comunei Cocora si va fi comunicata prin grija secretarului delegat al comunei.

                                 INIŢIATOR PROIECT
                                          PRIMAR,
                                 Ing. Lefter Sorin Dănuţ
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                                                                                                                     Stanciu  Constantin
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