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P R O I E C T   DE   H O T A R A R E
privind adoptarea bugetului local pe anul 2014

                        Primarul  comunei Cocora, judetul Ialomita,
                        Avand in vedere:
                        -prevederile Legii nr.356/2013, privind bugetul de stat pe anul 2014;
                        -prevederile art.19 alin.(1) lit.,,a’’din Legea nr.273/2006 privind finantele publice 
locale;
                        - Deciziile nr.1 şi 2/2014, ale şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 
Ialomiţa;
                        -prevederile Hotarârii  Consiliului Judetean Ialomita nr.___/2014.
                        Examinand :
                        -expunerea de motive nr.14/07.01.2014 a primarului comunei Cocora ;
                        -raportul nr.29/07.01.2014, al inspectorului(contabil) din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului ;
                        -avizul nr.___/___________2014 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-
financiare, protecţia mediului şi turism.                  
                        În temeiul art.36 alin.(2) lit.,,b’’, alin.(4) lit.,,a’’ si art.45 alin.(2) litera ,,a’’ din Legea 
nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala, cu modificările şi completările 
ulterioare, propune consiliului local Cocora spre adoptare, următorul,

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E

                Art.1.Se aproba bugetul local al comunei Cocora pentru anul 2014, stabilindu-se la venituri
un plan anual de 2.085.000  lei, si la cheltuieli  de 2.410.903 lei, defalcat pe surse de venituri iar la 
cheltuieli pe capitole, subcapitole si alineate, diferenta dintre venituri si cheltuieli in suma de 
325.903  lei reprezinta excedentul anilor precedenţi,  conform anexei nr.1 care face parte integranta 
din prezenta hotarare.
               Art.2.Se aproba bugetul veniturilor si cheltuielilor activitatilor autofinantate pentru anul 
2014, stabilindu-se atat la venituri cat si la cheltuieli, un plan anual de 137.000 lei, defalcat pe surse 
de venituri iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole, articole si alineate, conform anexei nr.2 care face
parte integranta din prezenta hotarare.
              Art.3.Se aproba Lista de investitii pentru anul 2014 conform anexei nr.3 care face parte 
integranta din prezenta hotarare.
              Art.5.Se aproba utilizarea sumei de 325.903 lei, reprezentand excedentul anilor precedenţi, 
ca sursa de finantare pentru secţiunea de dezvoltare, pentru proiectul ,,Amenajare parc existent în 
comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'', cap. 67.02, subcapitolul 05.03, art.71.01.30 - cheltuieli de capital.
              Art.4.Primarul si inspectorul( contabil) din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor
aduce la indeplinire prezenta hotarare.
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