ROMANIA
JUDEJUL VASLUI
COMUNA GRJVIJA
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA Nr 20/2013
privind aprobarea bugetului activitaplor autofinanfate
§i a bugetelor exirabugetare pe anul 2013
Avand in vedere:
- proiectul §i expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului
activitaplor autofinanfate §i a bugetelor extrabugetare pe anul 2013;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind fmanfele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 5/2013 privind ougetul de stat pe anul 2013;
- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliumi Local al comunei Grivifa, §i raportul de
specialitate al compartimentului de resort din cadml aparatului de specialitate al primaruiui
comunei Grivifa;
In temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lita, art. 45 alin. 2 din Legea 215/2001 privind
administrafia publica locala, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare;
Consiliul local al comunei Grivifa, j jdeful Vaslui:
HOTARA§TE:
Art 1 Bugetul activitafilor autofinaniate se stabile§te la venituri in suma totals de 50.464
lei, §i la cheltuieli in suma totals de 198.447 lei, conform anexei nr. 1 care face parte integrants
din prezenta hotarare.
Art. 2 Incasarea veniturilor - taxe §i impozite - pe anul 2013, se efectueaza in conformitate
cu prevederile actelor normative care au ca o Meet regiementarea acestor surse financiare.
Art 3 Execufia bugetului local se rer lizeazS sub indrumarea controlul Consiliului local
Grivifa care va analiza periodic execufia bugetului §i a eelorlake planuri de venituri §i cheltuieli.
Art. 4 Consiliul local Grivifa va aefiona pentru cre§terea veniturilor proprii ale bugetului
local precum §i pentru folosirea raponala a rr ijloacelor materiale §i bSne§ti de care dispune.
Art 5 Primarul comunei Grivifa c i sprijim I compartimentului de resort va duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art 6 Prezenta hotarare va fi comunicatS persoanelor §i instkupilor interesate prin grija
secretarului comunei.
Data astazi: 05 aprilie 2013
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AnexaNr. 1 laHCL nr. 20/2013

Venituri din activitatile autofinantate - total

50.464

Venituri din activitatile de - pa§uni comunale

27.464

- camin cultural - total din care:

23 000

- subvenpi

18.000

- venituri proprii
Cheltuieli din activitatile autofinantate - total
Cheltuieli la activitafile autofinantate - pa§uni comunale

5.000
198.447

175447

- camin cultural - total din care:

23.000

- subvenfii

18.000

- venituri proprii - materiale de intrepnere

5.000

