JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘURA MARE
HOTĂRÂREA NR 2
Privind aprobarea bugetului local al comunei Șura Mare pe anul 2014
Consiliul Local al Comunei Șura Mare, întrunit în ședință ordinară în data de
27 ianuarie 2014,
Analizând raportul nr.335/2014 și expunerea de motive a d-lui Avram
Nicolae, primar, și dna Dumitrașcu Carmen, contabil, din care rezultă necesitatea
aprobării bugetului local al comunei Șura Mare pe anul 2014,
În temeiul prevederilor Legii nr.356/2013-Legea bugetului de stat pe anul
2014, art.19 alin.1 lit.a, art.25, art.39 alin.6, alin.8, art.41, art.42 din Legea
nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare,
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a, art.115
alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locală, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1- Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Șura Mare
pentru anul fiscal 2014, după cum urmează:
VENITURI
4.796 mii lei
CHELTUIELI
4.796 mii lei
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Venituri
3.330 mii lei
Cheltuieli 3.330 mii lei
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Venituri
1.466 mii lei
Cheltuieli 1.466 mii lei
Art.2-Se aprobă clasificația bugetară a veniturilor în funcție de proveniența
lor și a cheltuielilor în funcție de obiectivul sau funcția căreia îi sunt destinate,
conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3-Se aprobă Lista de investiții pentru anul 2014, conform Anexei nr.2 la
prezenta hotărâre.
Art.4-Primarul Comunei Șura Mare și Compartimentul financiar contabil vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Adoptata in Sura Mare la 27 ianuarie 2014
Cu 11 voturi pentru din numarul de 13 consilieri in functie
Presedinte de sedinta
Consilier
OPRIS ILIE MIHAI

Contrasemneaza
Secretar
ISPAS CAMELIA

Difuzat:
1 ex dos șed, 1 ex dos hot, 1 ex Institutia Prefectului Sibiu, 1 ex afisat sediu, 1 ex comp.cont.

