România
Judeţul Harghita
Consiliul Local al oraşului
Băile Tuşnad

PROIECT DE HOTĂRĂRE NR.19/2013
privind rectificarea bugetului local pe anul 2013

Consiliul Local al oraşului Băile Tuşnad,întrunit în şedinţa ordinară din data de 27
iunie 2013,
Văzând adresa nr.1430/2013 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice prin care comunică suma alocată pentru anul 2013 pentru implementarea subprogramului
”Lucrări prioritare de reabilitare parţială a sistemului de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi
staţie de epurare în oraşul Băile Tuşnad,judeţul Harghita”, precum şi adresa nr.1070/2013 al
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraâţiei Publice prin care comunică suma aprobată de la
bugetul de stat pentru anul 2013 pentru finanţarea locuinţelor sociale,
Luând în considerare raportul nr.1327/2013 al Compartimentului contabilitate,
financiar,raportul nr.___/2013 al Comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiară,
nr.___/2013 al Comisiei de specialiate juridică,relaţii cu publicul,reforma în administraţie,integrarea
europeană,nr.___/2013 al Comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului,urbanism,
nr.___/2013 al Comisiei de specialitate pentru protecţia mediului,turism şi proiecte,nr.___/2013 al
Comisiei de specialitate social-culturale,culte,învăţământ,sănătate,familie,protecţia socială,tineret şi
sport,
În baza prevederilor Legii nr.5/2013 a bugetulului de stat pe anul 2013,art.19 alin.2, art.34
alin.2,alin.3,art.41 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi
completările ulterioare,Ordonanţa de Urgenţă nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de
dezvoltare locală,
In temeiul prevederilor 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, Legea Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2013, după cum urmează:
venituri:283.3 mii lei,din care:
172.3 mii lei-capit.42.02-subcap.58-Finanţarea subprogramului„Regenerarea urbană a municipiilor şi
oraşelor”
111 mii lei- capit.39.02-subcap.10-Depozite speciale pentru locuinţe
cheltuieli:283.3 mii lei,din care:
172.3 mii lei-capit.74.02-subcap.6,art.71,alin.101-Canalizarea şi tratarea apelor reziduale
111 mii lei- capit.70.02-subcap.301,art.71,alin.101-Dezvoltarea sistemului de locuinţe
Art.2.Se modifică şi se aprobă noua listă a obiectivelor de investiţii pe anul 2013,
conform anexei nr.1 care face parte din prezenta hotărâre.
Art.3.Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâre se însărcinează primarul oraşului
Băile Tuşnad.
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita,
primarului oraşului Băile Tuşnad şi Compartimentului contabilitate,financiar.
Băile Tuşnad,la 20 iunie 2013.
Primar,
Albert Tibor

