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ROMANIA
JUDETUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOVILITA

HOTARARE
Cu privire:

la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
pentru activitatile autofinantate Ia nivelul comunei Movilita, jud.Vrancea,

in  anul2014

In temeiul art.45 din Legea administra{iei publice locale nr.2l5l200l,
republicatd, cu modificdrile gi completlrile ulterioare,Coniiliul Local al comunei
Movilita, judetul Vrancea intrunit in sedinfa ordinara din data de 3l .01.2014.

Analizand proiectul de hotarare initiat de primarul com.Movilita, jud.Vrancea

-avand in vedere raportul de specialitate al compartimentului contabilitate,
inregistrat lanr.2431 20.01.2014, din care rezultanecrritat.a aprobarii bugetului de
venituri si cheltuieli pentru activitatile autofinantate, in anul Z}t+,pr".uti si procesul-
verbal nr.9ll10.01 .2014 de afisare a proiectului Bugetului local;

-avand in vedere Expunerea de motive a primarului comunei inregistrata la
nr.244/20;01.2014 cu privire la proiectul de hotarare ;

-in conformitate cu prevederile Legii nr. 356 12013 a bugetului de stat ptr.anul
2014, ale Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si ale Legii nr.57l/2003 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile aduse la zi;

- ludnd act de avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
local Movilita;

In temeiul art. 36,alin. (l), alin. (2) lit.b, alin. (4) lit.a) si art.45,alin.
( I ), alin. (2) lit. a,din Legea nr.2l5/2001 privind administratia publica locala,
republicata :

HOTARASTE:

ART.l-Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al activitatilor autofin antate,pentru
anul2014, la nivelul comunei Movilita, jud. Vrancea, in suma de 478.000 lei potrivit
anexei nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare.



ART.2-Aproba Lista de investitii pentru activitati autofinantate in anul2014
potrivit anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarire .

ART.3-Hotarareava fi comunicata primarului care va asigura aducerea acesteia
la indeplinire, iar secretarul o va da publicitatii si o va transmite celor interesati, in
termenul prevazut de lege.

Presedinte de sedinftr, Con
Secretarul

Seciu
Movilita

Costel

MOVTLTTA
Nr.4 din 31.01.2014

Nr.consilieri in functie -13
Nr.consilieri prezenfi -13

Nr. voturirr p€trtru" -13
Nr.voturi rrimpotriva" - 0
Nr. abtineri - 0
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ROMANIA
JUDETUL:VNANCNA

Consiliul local al comunei Movilita
Comp artimentu,l de stiecialitate contabilitate

l/r. l4/ao. or. Do/4

RAPORT

privind necesitatea initierii unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului
local si aI bugetului de venituri proprii al comunei Movilita pe anul2014

Stimate domnule primar.

In bazo prevederilor Legii nr.273/2006 , privindftnantele publice locale,ale Legii
bugetului de stat pe anul 2014,nr.356/2013, a precizarilor Ministerului Finantelor Publice,
transmise prin adresa nr.3548808/20.12.2013si a Decizia nr.546/30.12.2013 a Sefului
A.J.F.P Vrancea ,prin adresa nr.256/10.01.2014 a H.C.J Vrancea nr.4/10.01.2014 prin care
ne-aufost repartizete Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale(cod 04.02.04),Sume defalcate din TVA pentruftnantarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor (cod 11.02.02),
precum si Sumeloi defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (cod 11.02.06),in
calitatea pe care o'aveti, va rog sa dispuneti initierea unui proiect de hotarare privind
aprobarea bugetului local Movilita pe anul2014.

Tot in baza ucelorasi acte normativerva rog sa initiati un proiect de hotarare pentru
aprobarea Bugetului cle venituri si cheltuieliJinantate tlin venituri proprii pentru anul
2014.

Consilier principal,
Chicet Lenuta



1/11 zar/u.a7. b//

EXPUNERE DE MOTIVE

la pr6iectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri
si cheituieli finantate din venituri proprii (activitati autofinantate)

i : pe anul 2014

'

- Bugetul aaivitatilbr finantate din venituri proprii (activitati autofinantate) cuprinde
pe langa activitatea de alimentare cu apa si alte venituri si cheltuieli ale altor activitati.

Acestea sunt: veniturile si cheltuielile activitatii de pasune cbmunala,veniturile si
chettuielile spatiilor inchiriate (chiriiimmobilef, din activi-tatea de piata, serviciul public
de salubritate, de prestari servicii de xerox si din serviciile oferite de p.A.p.l (punctul de
Acces al Publicutui la Informatie).

Pe langa aceste actiunianul acesta venim cu propunerea utilizarii sumeice se va
incasa din activitatea spatiilor inchiriate pentru reparatiile capitale la Dispensarul uman
Movilita. lar venitdrilor de la pasunea comunala sa fie utilizate pentru acoperirea
cheltuielilor atat pentru activitatea de la salubritate cat si pentru cheltuielile necesare
pentru intretinerea salii de sport.

Pentru a putea intocmi bugetul pentru aceste activitatifinantate din venituri
propriitaxele au ramas neschimbate cu exceptia taxei de apa s-a majorat de la 2 lei/mc. ta
2.4leilmc. (iar la celelalte actiuni nefiind cazul de taxe ci de ceea ce se estimeaza a se
incasa sicheltui.

Pentru a ptirtea face o comparatie intre realizarile anulu i 2}lgsi propunerile
pentru anul 2014, va pre2entam o anexa la acest material- (Anexa ) - care cuprinde atat
partea de Venituri cat si partea de Cheltuieli care formeaza Bugetul actiunilor finantate din
venituri proprii (bugetul bctiunilor autofinantate|.

PRI

Cristian

. i

I: l '
i l .

I,

c



ROMANIA
JUDETUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOVILITA
-Comisia de specialitate-
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PROCES VERBAL

Incheiat astazi
specialitate.
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Ordinea de zi este aprobata cu unanimitate de voturi.
Se prezinta proiectul de hotarare (proiectele

punctul(punctele) ale ordinii de zi.
de hotarare) de la

Asupra proiectului (proiectelor) de hotarare se fac urmatoarele observatii. sau
propuneri ;



Fata de cele constatate si consemnate in prezentul proces-verbal, comisia
avizeaza favorabil proiectul (proiectele) de hotarare si propune adoptarea in forma in care
au fost redactate.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.
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