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H O T Ă R Â R E 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2013 

Consiliul local al comunei OTELEC, judeţul Timiş; 

Având in vedere: 
• referatul domnului primar Szabo Csaba Zoltan cu privire I 

rectificarea bugetului local pe anul 2013 . 
• Raportul de specialitate al doamnei ec .Danila Adriana 

Marioara Cristina cu privire la rectificarea Bugetului Local pe 
anul 2013. 

• avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 pentru buget 
finanţe, administrarea domeniului public si privat , valorificarea 
patrimonoului, realizarea lucrărilor publice , servicii către 
populaţie .ordine publica , petiţii si reclamaţii acordata 
proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe 
anul 2013 luna noiembrie . 

• conform adresei nr. 5023/19.11.2013 emisa de Directorul 
General al D.G.R.F.P. Timişoara prin care se comunica 
redistribuirea sume defalcate din TVA pentru echilibrare 
indicator 11.02.06 in suma de 2 mii lei , sume alocate din 
cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale indicator 04.02.06 in suma de 20 mii lei si 
sume defalcate din TVA indicator 11.02.02 pentru cheltuieli de 
personal in invatamat in suma de 62 mii lei si finanţarea 
drepturilor asistenţilor personali in suma de 8 mii lei pe 
trimestru IV. 

• conform adresei CJ Timiş - Direcţia Buget Finanţe 
nr. 15435/18.11.2013 prin care se comunica alocarea sumei 
de 6 mii lei prin Hotărârea CJ Timiş nr. 191 din data de 
15.11.2013 pentru susţinerea programelor de dezvoltare 
locala si pentru susţinerea proiectelor de infrastructura . 

• conform art .19 (alin 2) din Legea nr 273 /2006 privind 
finanţele publice locale cu modificările si completările ulterioare; 
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• tinand cont de dispoziţiile Legii bugetului de stat pe anul 2013 
nr.293/2011. 
In temeiul art.36 (alin.4) lit.a, art.45 (alin. 1 ) si(alin. 2) lit.a din 

Legea 215/2001 Legea administraţiei publice locale modificata si 
republicata : 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local al comunei Otelec 
pe anul 2013 . 

Detalierea veniturilor si cheltuielilor rectificate, se regăseşte in 
Anexa 1 si Anexa 2 care face parte integranta din prezenta 
hotărâre.. 

Art.2 . Prezenta hotărâre se comunica : 
Instituţiei Prefectului judeţul Timiş. 
Consiliului judeţean Timiş. 
Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş 
Publica, prin afişare. 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢA 
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