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HOTĂRÂRE
Cu privire la: aprobare rectificare bugetară
Consiliul Local al comunei Osica de Jos, întrunit în şedinţa ordinară din data de
04.07.2013;
Având în vedere :
- expunerea de motive nr. 1769 din 25.06.2013, a primarului comunei Osie.; de
Jos, prin care se arată necesitatea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli ai corni r;f.
Osica de Jos. judeţul Olt;
- raportul nr. 1770 din 25.06.2013, întocmit de către domnul Dincă C o n s tă rii !
Aurel, inspector de specialitate în cadrul compartimentului financiar -contabilitate din cada.il
aparatului de specialitate al primarului comunei Osica de Jos, cu privire la susţinerea proiectului
de hotărâre ;
- raportul de avizare nr. 1771 din 25.06.2013, al comisiei de specialitate pentru
activităţi economico-financiare, buget, agricultură, administrarea domeniului public şi privat al
Comunei Osica de Jos, servicii şi comerţ, programe de dezvoltare economico-socială,
amenajarea teritoriului şi urbanism, gospodărire comunală si protecţia mediului;
- adresa nr.5042 din 21.05.2013 a Consiliului Judeţean Olt cu privire la masurile
de diminuare a stocului arieratelor înregistrate în contabilitatea unităţilor administrativ-teritc'iale:
- prevederile Legii nr. 5/2013, privind bugetul de stat pe anul 2013 ;
- prevederile Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Loca! nr,14 din 29.03.2013 ;
- prevederile Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
In temeiul art.36, alin.(4), lit.,,a ’ şi ale art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OS'CA DE JOS
H O T Ă R Ă Ş T E :

A rt.1. Se aprobă următoarea rectificare a bugetului local pe anul 2013, în vederea
achitării arieratelor !a Alimentare cu apă. Cap.70.02, Secţiunea de Dezvoltare :
Se aprobă diminuarea investiţiilor ia următoarele capitole :
Capitolul 65.02.71, art.71.01.01 (teren sport) - diminuare cu suma de
50.000 lei, trim.l ,
- Capitolul 51.02 71, art.71.01,30, alte active fixe (centrală termică) diminuare cu suma de 40.000 lei, trim.ll
- Capitolul 70.02.50, art.71.01.30, alte active fixe ( fântâni comunale} ~
diminuare cu suma de 10.000 lei, trim.ll!
Â ft.2. Se măreşte Capitolul 70.02.05.01 - Alimentare cu apă: art.71.01.01.
Construcţii, cu suma de 100.000 lei.
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Art.3.
Prezenta dispoziţie, va fi adusă la îndeplinire de către compartimentul
financiar-contabilitate, din cadrul aparatului de specialitate a! primarului comunei Osica de Jos,
Judeţul Olt, iar comunicarea, se va face către:
- Compartimentul financiar - contabilitate
>r
- Direcţia Generală a Finanţelor Publice Olt

PREŞ

ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
TorceaJUaniela

/?

Nr, 40 din 04.07.2013

