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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEIOBREJA

HOTARARE
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

al Primariei comunei Obreja pe anul2014

Consiliul Local al comunei Obreja intrunit in sedinta ordinara in data de
20.11.2014.

Avand in vedere prevederile Legii nr.27312006, privind f inantele Publice Localercu
modificarile si completarile ulterioare.

Avand in vedere prevederile Legii nr.35612013, a bugetului de stat pe anul2014.
Yazand avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Obreja;
Vazand avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliilor Locale Obreja
In temeiul art.36 alin2 lit.b, alin.4, lit.a, precum si ale art. 45 alin.2, Iit.a din Legea

nr. 21512001, Legea administratiei Publice Locale, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare.

HOTARASTE
Art.l Se aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al primariei Obreja pe

anul 2014, dupa cum urmeaza:
La partea de cheltuieli:
La cap. 67.02.10, cheltuieli de personal se reduce cu suma de lr2 mii lei.
La cap. 68.02.10' cheltuieli de personal se suplimenteaza cu suma de lr2 mii lei.
La cap. 70.02.71, investitii ( achizitionare buldoexcavator), se suplimenteaza cu suma de
70 mii lei.
La cap 84.02.71, investitii ( drumuri si poduri ) se reduce cu suma de 70 mii lei.
Art, 2 Cu ducerea la indeplinire a acestei Hotarari se insarcineaza domnul Peia Ion,
primarul comunei Obreja, cat si compartimentele contabilitate, taxe si impozite din
cadrul aparatului propriu al Primarului comunei Obreja.'

Art. 3 PrezentaHotarare intra in vigoare si se comunica in baza prevederilo r art.49, ale
art. 115, din Legea nr.2l5l200l privind admimistratia publica locala, cu modificarile si
completarile ulterioare la:

Institutia Prefectului Judetului Caras- Severin
Se transmite la Consiliul Judetean Caras -Severin spre publicare in Monitorul

Oficial al judetului.
Directia Generala a Finantelor Publice Caras-Severin
Primarul comunei Obreja
Compartimentului contabilitate din cadrul Primariei comunei Obreja.
Se va publica pe site-ul primariei Obreja rvww.obreja.ro
Cetatenilor comunei Obreja - prin afisare la sediul primariei.
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