
  CONSILIUL LOCAL MOLDOVENI
JUDEŢUL IALOMIŢA

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea bugetului local 

pe anul 2013

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOLDOVENI, JUDEŢUL IALOMIŢA

    Având în vedere:
- proiectul de hotărâre şi expunerea de motive prezentate de primarul comunei,
- raportul compartimentului financiar-contabil,
- raportul de avizare al comisiei de specialitate.
- adresa D.G. F P. Ialomiţa, nr 202005/04.03.2013 ,
- adresa D.G. F P. Ialomiţa, nr 202891/22.03.2013  
- adresa nr. 203165/02.04.2013 cu anexa  privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din unele 

venituri ale bugetului de stat prin Legea Bugetului de stat pe anul 2013 
-
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa, nr 19/18.03.2013

În conformitate cu:
- prevederile Legii 5/2013, privind bugetul de stat pe anul 2013,  
- prevederile Legii nr.571/2003, Codul fiscal,
- prevederile art. 19, alin.(1), lit.a) şi art. 26 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice  

locale, modificată şi completată,
- prevederile art. 10 şi art. 36, alin. (4), lit. a) şi art. 45, alin.(2), lit. a), din Legea 215/2001,  

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă prezenta 

H O T Ă R Ă R E

Art.1. Se aprobă bugetul local al comunei Moldoveni, pe anul 2013, după cum urmează: 
1.1. Secţiunea funcţionare: total venituri 660 550 lei şi total cheltuieli 660 550 lei ; 
1.2. Secţiunea dezvoltare:  total venituri 180 000 lei şi total cheltuieli  263 937 lei. 

Deficitulul secţiunii dezvoltare – 83 937 lei ,reprezintă excedentul anului 2012.
Art.2. Sinteza bugetului, detaliată pe capitole, subcapitole, articole şi alineate este prevăzută în 

anexa nr. 1.
Art.3. Se aprobă lista de investiţii pentru anul 2013, în valoare totală de 263 937 lei, conform 

anexei nr. 2.
          Art.5.  Primarul şi compartimentul financiar-contabil  vor asigura ducerea la îndeplinire  a 
prezentei hotărâri.
            

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                                                                                                         
                                    DAN ION

                                                 Avizat pentru legalitate,
                         secretar al comunei Moldoveni,

      Mihai Elena Georgiana
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