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ROMÂNIA
JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCAL-

BEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

                                                                                                            
                                                                                             

HOTĂRÂREA NR. 47

din 03.10.2014

privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

            Consiliul local Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

03.10.2014;

            Având în vedere:

- raportul la proiectul de hotărâre precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate a 

consiliului local;

- prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea  Programul naţional de dezvoltare locală, 

cu modificările şi completările ulterioare, Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 

naţional de dezvoltare locală aprobate prin Ordinul viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării 

regionale şi administraţiei publice nr. 1851/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 454/2014 privind 

aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului 

național de dezvoltare locală, pentru județul Mureș, pentru anul 2014, cu modificările și 

completările ulterioare;

- Contractul de finanţare pentru Programul naţional de dezvoltare locală nr. 4061 din data 

de 26.09.2014 dintre Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice și UAT Comuna 

Beica de Jos, ca beneficiar al Programului național de dezvoltare locală, având ca obiect 

acordarea unei finanțări din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice  pe 

anul 2014 în sumă de 500.000,000 lei pentru realizarea obiectivului de investiţie ,,Reabilitarea şi 

modernizarea drumului comunal DC 11 Beica de Jos - Şerbeni ";

- prevederile art. 34 alin. (2), art. 82 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare;
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În temeiul:

- prevederilor art. 36 alin. (4) litera a) şi ale art. 45 alin. (2) litera a) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se rectifică bugetul local pe anul 2014 după cum urmează:

 Capitol 8402 - Transport - Drumuri și poduri

- Cheltuieli de capital - se majorează cu suma de 500.000,000 lei

Art.2.  În urma rectificării bugetului local atât veniturile cât şi cheltuielile se majorează cu 

suma de 500.000,000 lei.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, Primarului 

comunei Beica de Jos, compartimentului financiar-contabil, se afișează şi se aduce la cunoştinţa 

publicului prin afişare pe site-ul instituţiei.

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               

                     Tropotei Emanoil     

                                                                                                  Contrasemnează Secretar,

                                                                                                        Pop Silvestru-Vasile


