1,

\
\

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI I.C BRANANU
JUDETUL TULCEA

HorAnAREAnr... /Z
Privind aprobarea bugetulUi propriu al
Consiliului Local l.C.Britianu pentru anul 2013

Consiliul Local al comunei l.C. Britianu, judelul Tulcea, intrunit in gedinli
extraordinari legal constituitd la data ae
l2 .O 4 .Z-O/Z
Analiz6nd nota de fundamentare prezentati de domnul primar Chirili Viorel
inregistrati sub nr. rrE{ / o{. oA. ,4o/3
, prin care propune aprobarea

bugetului propriu al consiliului local l.C.Britianu, pe anul 2013.
Lu6nd act de prevederile adresei nr. 76216/26.03.20t3. transmisi de Direclia
GeneralS . a Finanlelor Publice Tulcea gi a adresei Consiliului Judelean Tulcea nr.
Ul.l.l/1855/27.02.2013, prin care ni se comunicd sumele aprobate prin Hotdr6rea Consiliului
Judelean Tulcea nr. 15 /27.02.2013, pentru bugetul consiliului Local tc BrStianu pe anul
2013.
in temeiul prevederilor Legii nr.5/2013-Legea bugetuluide stat pe anul 20L3.
Viz6nd avizul comisiei de specialitate : activitili economico-financiare, agriculturi,
administrarea domeniului public gi privat, proteclia mediului, urbanism, servicii comer!;
5i
Av6nd in vedere dispoziliile art. 2 gi art.39 din Legea nr.273/2O06 privind finan{ele
publice locale;
in baza prevederilor Deciziei nr. 101 /201,3, a Directorului Executiv al D.G.F.p. Tulcea,
privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general
centlalizat al unitililor administrativ-teritoriale pe anul 2OL3,in sumi de gg4 miilei;
Tn baza dispozitiilor art.36 alin.2litera,,b", alin.4, litera
,,a,,, art.45, alin.2,litera,,a,,
gi art. 1L5, alin.1, litera"b" din Legea nr.275/2001 privind administratia publici
localE,
, iepublicatS;

hotirSgte:
Art.l.

Se aprobS

bugetul local al comunei lC Brdtianu pe anul ZL:3,conform anexei
nr.1 care face parte integranti din prezenta hotir6re.
Art.2. Se aprobi secliunea de funclionare a bugetului local al comunei l.C.Britianu,
pe anul 2013, conform anexei nr.L a , care face parte integranti din prezenta
hotir6re.
Art.3. Se aprobi secliunea de dezvoltare a bugetului local al comunei l.C. Britianu,
pe anul 20L3, conform anexei nr.2 care face parte integranti din prezenta hotirAre.
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Art. . Se aprobi utilizarea sumei de 192.790 lei din excedentul bugetului

local,

pentru secliunea de dezvoltare, dupi cum urmeazS:
51.02.7L - 80.000lei
67.02.7I- Lt2.79O lei

Art.S. Se aprobi programul de investilii aferent bugetului local pe anul 2O!3,
conform anexei nr.3 care face parte integranti din prezenta hotir6re.
Art.6. Se aprobi bugetul total al activit5lilor finantate integral sau pafiial din venituri
proprii pe anul 2013 c6t gi secliunea de funclionare a instituliilor publice 5i activitSlilor
finanlate integral sau parlial din venituri proprii pe anul 2013, conform anexei nr.4 care face
parte integranti din prezenta hoti16re.
Art.7 Se aprobi utilizarea sumei de 32.387 lei din excedentul bugetului de venituri gi
cheltuieli finanlate integral sau parlial din venituri proprii pentru secliunea de funclionare
dupi cum urmeazS:

70.70.2O 65.10.20

3.600 lei
11.343 lei
3.401 lei
83.10.20- 14.043 lei
Art.8. Prezenta hoti16re se va comunica la lnstitulia Prefectului, judelul Tulcea,
Direc!ia Controlul LegalitS!ii Actelor - Juridic Contencios, la Direc!ia GeneralS a Finan!elor
Publice Tulcea gi va fi adusi la cunogtin!5 publici prin afigare, iar serviciul contabilitate va
duce la indeplinire prevederile sale.
iZ' otr. 2,ot\
HotSr6rea a fost adoptati astizi
voturi, din
totalul de 9 consilieri in functie.
67.1O.2O
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