
ROMÂNIA - JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA CIULNIŢA

  
                                                                            
                                                                        H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei 
Ciulniţa pentru anul 2013, rectificat

Consiliul local al comunei Ciulniţa, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30.09.2013:
Având în vedere:
-prevederile Legii privind bugetul de stat pe anul 2013, nr. 5/2013;
-prevederile  art.  19  alin.2,  art.29  din  Legea  nr.  273/2006,  privind  finanţele  publice  locale,  cu

modificările şi completările ulterioare;
Examinând :
-referatul de aprobare  nr. 2654/17.09.2013  al  primarului comunei Ciulniţa;
-raportul  nr.  2655/17.09.2013   al  compartimentului  de  contabilitate  din  cadrul  aparatului  de

specialitate al primarului comunei Ciulniţa,
-raportul nr. 2675/1/24.09.2013 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local
În temeiul art.36 alin.(2), lit.b, alin (4), lit.a,  art. 45, alin. (2), lit.a şi art. 115, alin. (1), lit. b) , din Legea

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1  (1)  Se aprobă bugetul  de venituri  şi  cheltuieli  al  comunei  Ciulniţa  pe anul  2013,  rectificat,
conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          (2) Se aprobă lista de investiţii pe anul 2013, cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul
local al comunei Ciulniţa, rectificată,  conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2  Ordonatorul  principal  de  credite  şi  compartimentul  contabilitate   vor  duce  la  îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Art.3  Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege,
Primarului comunei Ciulniţa şi Prefectului judeţului Ialomiţa şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la
sediul primăriei comunei Ciulniţa .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                      GHEORGHE GHEORGHE                                CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

                ŢIGĂU DANIEL-ORLANDO

   NR. 47
   ADOPTATĂ LA CIULNIŢA
   ASTĂZI 30.09.2013

Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri (din 11 consilieri în 
funcţie au fost prezenţi  11 ).        
                                                                   


