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  HOTĂRÂREA NR. 13/2014 
 
 
           Privitor la: modificarea repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din TVA, ce revin bugetului 
local al comunei Lăcusteni, pentru drumurile comunale şi judeţene pe anul 2014, prin transferul sumei de 
10.000 lei din trimestrul IV în trimestrul II. 

. 
 Consiliul local al comunei LĂCUSTENI judeţul VÂLCEA, întrunit în şedinţa ordinară din data 

30.05.2014, la care participă un nr. de 11 consilieri din nr. total de 11 consilieri în funcţie. 
  Văzând că  dl. consilier Rada Ioan, a fost ales Preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni; 

 AVÂND în vedere: 
 Expunerea de motive prezentată de dl. primar Puchin Marin, primarul comunei Lăcusteni; 
 Referatul nr. 1479/23.05.2014 prezentat de dna. Bădiţă Gabriela, contabilul comunei Lăcusteni; 

             Adresele nr. 416380/07.05.2014 a M.F.P. şi nr. 94460/09.05.2014, a D.G.F.P. Vâlcea, privind 
modificarea repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din TVA, pentru drumurile comunale şi judeţene 
pe anul 2014, prin transferul sumelor din trimestrul IV în trimestrul II; 
             Avizul comisiei de specialitate care propune adoptarea proiectului de hotărâre;                                             
             Raportul nr. 1487/23.05.2014, de avizare sub aspectul legalităţii proiectului de hotărâre, întocmit 
de secretarul comunei. 
            Văzând art. 7 alin 2) din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia locală. 

În conformitate cu prevederile Legii. nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu 
modificările si completările ulterioare şi ale Legii nr. 356/2013, privind bugetul de stat pe anul 2014.  
             În baza art. 36 alin. 4 lit. a , art. 45 alin. 2 lit. a şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată cu completările şi modificările ulterioare, prin vot deschis, cu 11 
voturi „pentru” adoptă următoarea 
 

        HOTĂRÂRE: 
 
           Art. 1- Se aprobă modificarea repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din TVA, pentru 
drumurile comunale şi judeţene pe anul 2014, prin transferul sumei de 10.000 lei din trimestrul IV în 
trimestrul II, bugetul local cuprinzând la venituri suma de 1.970.560 lei şi la cheltuieli suma de  1.970.840 
lei, diferenţa de 280 lei reprezentând excedent. 
           Art. 2- Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, informând Consiliul 
Local asupra modului de îndeplinire.                                                                                                            
          Art.3- Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea pentru controlul 
de legalitate, Consiliul Judeţean Vâlcea, Serviciului de contabilitate al Primăriei Lăcusteni, Trezoreriei 
Bălceşti, D.G.F.P. Vâlcea, prin grija secretarului comunei. 

 
     Lăcusteni, 30.05.2014 
 
 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         
           RADA  IOAN         Contrasemnează,  
                          SECRETAR                   

             BRĂNESCU ADRIAN 
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