
ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
COMUNA MOVILITA

-Primar-
D ISPOZIT  IA  N r .43

din I I .03.2014
Cu privire:

la rectificarea bugetului local al comunei Movilita, jud. Vrancea, pentru anul2014

Primarul comunei Movilita, judetul Vrancea;

- analizand Referatul inregistrat lanr.l272l 11.03.2014 a d-nei contabile Chicet
Lenuta, prin care se propune rectificarea bugetului local, prin modificarea sumelor
prevazute la unele capitole bugetare, atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli

-analizand adresele cu nr. 6857128.02.2014 aAJFP Vrancea prin care ni se
comunica modificarearepartizai i pe trimestre a sumelor defalcate din TVA (cod I 1.02.02)
prin cresterea plafonului aprobat initial in trim. I cu suma de I I mii lei si diminuarea tot cu
aceeasi suma din trim. II.

-in conformitate cu prevederile Legii nr. 3561 2013 a bugetului de stat pentru anul
2014 , ale Legii nr.27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si ale Legiinr.57l12003 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile aduse la zi;

- in temeiul art.68, al.l din Legea nr.2l5l200l privind administratia publica locala,
republicata, emit urmatoarea;

D ISPOZITTE :

ART.I- Se rectifica bugetul local al comunei Movilita, jud. Vrancea cu suma de I I
mii lei, si.rme defalcate din TVA (cod 11.02.02) prin cresterea cu aceasta suma a plafonului
aprobat initial in trim. I si diminuarea tot cu I I mii lei a plafonului din trim. II.

ART.2- Se rectifica bugetul local al comunei Movilita, jud. Vrancea, atat la partea
de venituri cat si la partea de cheltuieli, prin majorarea cu suma de I 1.700 lei la (cod
03.02.18)- impozit venit transferuri proprietate imobiliara, bugetul fiind in suma de
2.877.700lei

ART.3-Prezenta rectificare va fi supusa aprobarii Consiliului local Movilita, in
prima sedinta ordinara de consiliu .

ART.4-Prevederile prezentei dispozitii vor fi
din cadrul primariei Movilita, iar secretarul localitatii
persoanelor interesate, in termenul prevazut de lege.
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Seciu C



Consiliul local al comunei Movilita

In baza prevederilor Legii nr.273/2006 , privindJinantele publice locale, ale Legii

bugetului de stat pe anul 2014 nr.356/2013, a Deciziei Sefului A.J.F.P Vrancea

nr.6/2g.02.2014 ,ca urmare a adresei nr.6857/28.02.2014 a A.J.F,P Vrancea prin care ni s'

a modiftcat repartizarea pe trimestre a indicatorului sume defalcate din TVA pentru

ftnantirea chiltuielilor iescentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor (cod
" 
11.02.02) prin cresterea plafonului aprobut initial la trim I cu suma de 1l mii lei si

diminuarea tot cu orrroii iu*o din trim II. Tot cu ocazia acestei rectiftcari venim cu o

crestere de 11.700 tei la cod 030218- impozit venit transferuri proprietate imobiliara

deoarece la'elaborarea bugetului pe anil2014 am omis sa prindem aceasta suma in buget.

In calitateo p, 
"ori 

o aveti, va rog sa dispuneti initierea unei dkpozitii privind

rectiJicarea bugetuiui local si at bugetuiui de venituri proprii al comunei Movilita pe unul

2014.
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RAPORT

privind necesitatea emiterii unei dispozitii cu privire la rectiftcarea bugetului local si al

bugetului de venituri proprii al comunei Movilita pe anul 2014

Stimate domnule Primar,

Consilier princiPal,
Chicet Lenuta


