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   R O M Â N I A  
          CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI 

               Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815                                                    
    w w w . l a c u s t e n i . r o  

                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                     

        HOTĂRÂREA NR. 28/2014 

              Privitor la: aprobarea virării de credite între capitole ale bugetului local pe anul 2014, al 
comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea. 

           Consiliul local al comunei LĂCUSTENI judeţul VÂLCEA, întrunit în şedinţa ordinară din 
data 30.09.2014, la care participă un nr. de 11 consilieri din nr. total de 11 consilieri în funcţie. 

          Văzând că  dl. ROŞCA MARIAN a fost ales Preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni; 
          vând în vedere: 
           - Expunerea de motive nr. 2524/18.09.2014, prezentată de dl. Puchin Marin, primarul 
comunei şi proiectul de hotărâre înaintat spre dezbatere consiliului local; 
          -  Raportul de specialitate nr. 2534/19.09.2014, prezentat de d-na. contabil Bădiţă Gabriela; 
          - Avizul comisiilor de specialitate reunite care propun adoptarea proiectului de hotărâre;                           
          - Raportul nr. 2549/23.09.2014 de avizare sub aspectul legalităţii proiectului de hotărâre, 
întocmit de secretarul comunei; 
           În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (4),(7) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 36 alin.(4) lit. 
a) şi art. 45 alin. (2)  lit. a), din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu 
completările şi modificările ulterioare; 
          Văzând că au fost respectate prevederile art. 7 alin 2) din Legea nr. 52/2003, privind 
transparenţa decizională în administraţia locală proiectul de hotărâre fiind adus la cunoştinţă publică 
potrivit procesului-verbal de afişare nr. 2573/23.09.2014; 
          În temeiul  art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată cu completările şi modificările ulterioare,  cu 11 voturi  “pentru” adoptă următoarea 
                                                        HOTĂRĂRE 
 
             Art. 1 Se aprobă virarea de credite între capitolele bugetului local pe anul 2014, al comunei 
Lăcusteni, conform anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art.2. Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 
compartimentul de specialitate, informând Consiliul Local asupra modului de îndeplinire.                                  
            Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea, pentru 
controlul de legalitate, Trezoreriei Bălceşti, D.G.F.P. Vâlcea, Compartimentului contabilitate al 
Primăriei Lăcusteni, fiind adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei şi pe site- ul 
propriu, prin grija secretarului comunei. 

                     
                  Lăcusteni, 30.09.2014 
       
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         

                ROŞCA MARIAN           
                                                                     Contrasemnează:   
                                                     SECRETAR,     

                BRĂNESCU ADRIAN     



JUDEŢUL  VÂLCEA 
PRIMĂRIA COMUNEI LĂCUSTENI 
COMPARTIMENTUL CONTABILITATE 
 
 

                        VIRARE DE CREDITE ÎNTRE CAPITOLE BUGETULUI LOCAL PE    
ANUL 2014, AL COMUNEI LĂCUSTENI, JUDE-UL VÂLCEA 

 
nr 
crt 

capitolul subcapitol articol alineat credite 
bugetare 
aprobate 
initial pe 
an 

credite 
bugetare 
necesare 
pe an 

diferenta 

1.1 6502- 
invatamint-
titlul I 
cheltuieli de 
personal-

10 

0401 1001 
 chelt salariale in 
bani 

 161.740 141.740 -20.000 

  0401 1001-  
sal baza 

01 161.740 141.740 -20.000 
 

1.2 6502- 
invatamint-
titlul I I 
cheltuieli cu 
bunuri si 

servicii-20 

0401 2001- 
consumabile 

01 3.200 2900 -300 

  0401 2001-materiale 
curatenie 

02 4.950 2.950 -2000 

  0401 2001-incalzit, 
iluminat si forta 
motrica 

03 19.950 16.750 -3000 

  0401 2001-salubrizare 04 950 1.250 300 
  0401 2002- reparatii 

curente 
 2.750 4.750 2.000 

  0401 2006- deplasari, 
detasari, 
transferuri 

01 2.500 3.500 1.000 

  0401 2030-alte 
cheltuieli cu 
bunuri si servicii 

30 13.600 15.600 2.000 

2.1 Capitolul 
5102 
autoritati 
publice si 
actiuni 
externe 
titlul I 
cheltuieli de 
personal 

0103 10 
cheltuieli de 
personal 

 299.000 319.000 20.000 



  0103 1001-  
sal baza 

01 204.300 214.620 10.320 

  0103 1001- 
 indemn pers in 
afara unitatii 
(consilieri) 

12 35.000 39.380 4.380 

  0103 1003- contributii 
asig sociale 
(pensie) 

01 43.000 48.000 5.000 

  0103 1003- 
 contrib asig. soc. 
de sanatate 

03 13.000 13.300 300 

2.2 Capitolul 
5102 
autoritati 
publice si 
actiuni 
externe 
titlul II –
cheltuieli cu 
bunuri si 
servicii 

0103 2001- carburanti 
si lubrifianti 

05 15.500 17.700 2.200 

  0103 2001- 
piese schimb 

06 5.500 4.000 -1.500 

  0103 2001-alte bunuri 
pentru intretiere 
si functionare 

30 5.500 4.500 -1.000 

  0103 2001-
deplasari,detasari, 
transferuri 

06 1.500 2.000 500 

  0103 2011-carti, 
publicatii si 
materiale 
documentare 

 5.000 5.500 500 

  0103 2013-pregatire 
profesionala 

 3.000 2.300 -700 

                    
Data: 19.09.2014 
                                                                    CONTABIL, 
                                                                        BĂDIŢĂ GABRIELA 

 
 


