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. 15711/16.10.2013 iniţiat de primarul oraşului
Corabia;
- Raportul nr. 15712/16.10.2013 al Biroului Contabilitate;
- Hotărârea Consiliului Local Corabia nr. 29/2013 privind aprobarea
bugetului local pe anul 2013;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, cu modificările ulterioare;
- Adresa nr. 15690/16.10.2013 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor
Publice Olt;
- Decizia nr. 22/16.10.2013 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
Olt;
- 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
2013 cu suma de 15,70 mii lei, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli şi a
bugetului finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local (respectiv Spitalul
Orăşenesc Corabia) cu suma de 15,70 mii lei, astfel:
a) – la partea de venituri a bugetului local majorările sunt astfel:
- cap. 11.02.02 sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor cu suma de 15,70 mii lei;
b) - la partea de cheltuieli se majorează:
- cap. 66.02 respectiv 66.02.06.01 Spitale Generale cu suma de
15,70 mii lei, transferuri;
c) -la partea de venituri a bugetului finanţat din venituri proprii şi subvenţii
se majorează astfel:
cap. 43.10 subvenţii pentru instituţii publice cu suma de 15,70 mii lei
respectiv Spitale Generale.
d) - la partea de cheltuieli se majorează astfel:
cap. 66.10.06.01 Spitale Generale cu suma de 15,70 mii lei cheltuieli
materiale.
Art. 2. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Corabia,
Biroului Contabilitate şi Prefectului Judeţului Olt.
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