
ROMÂNIA                                                                   

JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA OGRA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA nr.46 

Din  29 septembrie 2014  

 
                       Privind rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 2014 

 

Consiliul local întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 

Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr.3860/24.09.2014  al Biroului Financiar 

Contabil-Resurse Umane, privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 

2014,  

-Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului 

local al comunei Ogra,  

În conformitate cu  prevederile art.19 alin.(2), art.49 alin.(4) din Legea 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare,  

În temeiul prevederilor art.36 (2) lit.”b”,alin (4) lit.”a” cât și ale art.45 alin 

(2) lit „a”si  alin. (6) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, 

republicată, cu modificari si completari,   

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se rectifica bugetul local al comunei Ogra pe anul 2014, astfel: 

 

VENITURI                                                            - mii lei- 
DENUMIRE INDICATOR BUGET 

2014 

DIFERENTA BUGET 

RECTIFICAT 

2014 

1 2 3 4(2+3) 

TOTAL VENITURI din care  3416 35 3451 
Sume defalcate din TVA pt finantarea chelt.descentraliz. 1204               35 1239 

 

CHELTUIELI                                                      -mii lei- 
DENUMIRE INDICATOR BUGET 

2012 
DIFERENTA BUGET 

RECTIFICAT 

2012 

1 2 3 4(2+3) 

TOTAL CHELTUIELI din care  3416 35 3451 

Cap.65. Invatamant  din care: 1318 35 1353 
             cheltuieli  de personal 975 35 1010 

           

            Art.2  Se diminuează prin virare de credite dupa cum urmeaza: 

- de la cap.51.02.20 la cap.84.02.71 suma de 10 mii lei 



- de la cap. 54.02.20 la cap.67.02.20 suma de 1 mii lei 

- de la cap.66.02.10 la cap.51.02.10 suma de 6 mii lei 

- de la cap.70.02.20 la  cap.65.02.71 suma de 35 mii lei 

- de la cap.70.02.20 la cap.84.02.71 suma de 30 mii lei 

- de la cap.74.02.20 la cap.84.02.71 suma de 10 mii lei 

- de la cap.84.02.20 la cap.84.02.71 suma de 19 mii lei 

- de la cap.84.02.10 la cap.51.02.10 suma de 4 mii lei 

-  

            Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredințează  

Primarul comunei Ogra prin Biroul financiar contabil -resurse umane. 

 

                  PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                            Demeter Tiberiu                                          Contrasemneaza  

                                                                                                SECRETAR,  

                                                                                   Crefelean Anicuţa-Ramona                                                 


