ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
ORAŞUL CORABIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Ref. la aprobare rectificare buget
Consiliul Local al oraşului Corabia, judeţul Olt, având în vedere:
- Proiectul de hotărâre nr. 7608/29.04.2014 iniţiat de primarul oraşului
Corabia;
- Raportul nr. 7576/28.04.2014 al Biroului Contabilitate;
- Hotărârea Consiliului Local Corabia nr. 14/2014 privind aprobarea
bugetului local pe anul 2014;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, cu modificările ulterioare;
- Contractul de finanţare nr. 2862/07.04.2014 privind Programul naţional
de dezvoltare locală ,, Subprogramul urbană a municipiilor şi oraşelor,,
Domeniul realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de
alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei;
- Art. 36 (1), (2) lit b, (4) lit. a. din Legea nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 (1), (2) lit. a şi 115 (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă rectificarea bugetului local al oraşului Corabia pe anul
2014 cu suma de 562000 lei, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, cât şi
a bugetului finanţat din venituri proprii şi subvenţii cu suma de 84000 mii lei respectiv
4000 lei sumă transferaţă din bugetul local şi 80000 suma încasată în cap 36.10, astfel:
a) – la partea de venituri bugetul local se majorează cu suma de 562000 lei
respectiv la cap. 37.02 cu suma de 4000 lei, cap 39.02 cu suma de 58000 lei şi la cap
42.02 subvenţii de la bugetul de stat respectiv 42.02.65 Programul naţional de dezvoltare
locală cu suma de 500000 lei.
b) - la partea de cheltuieli bugetul local se rectifică astfel:
- se majorează cap. 67.02.03.03 Muzee cu suma de 58000 lei reprezentând
cofinanţare la Reabilitarea monumentului istoric Cetatea Sucidava Corabia jud Olt şi
introducerea acestuia în circuitul turistic.
- se majorează cap. 67.02.03.06 Casa de Cultură cu suma de 4000 lei
transferuri.
- se majorează cap. 70.02.02 Servicii şi dezvoltare publică respectiv
70.02.05 Alimentare cu apă cu suma de 500000 lei pentru Obiectivul de Investiţii
Sisteme centralizate de alimentare cu apă şi canalizare în aşezările periurbane Celei,
Vîrtop, Tudor Vladimirescu.
În ceea ce priveşte bugetul autofinanţat, la partea de cheltuieli se recifică
astfel:
- se majorează cap. 67.10 respectiv 67.10.03.06 Casa de Cultură,

cheltuieli materiale, cu suma de 4000 lei pentru premierea elevilor de la Concursul de
matematică Danubius şi cap. 70.10 respectiv 70.10.50 Piaţa, la Obiectivul de investiţii
Construcţie spaţii comerciale Piaţă.
Art. 2. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Corabia,
Biroului Contabilitate şi Prefectului Judeţului Olt.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
IULIAN RĂDUCU IVAN

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
TĂNŢICA DOSPINOIU

NR. 69/29.04.2014

