CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la nivelul județului
Argeș, pe anul 2014
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 14800 / 28.10. 2014 al Direcţiei Economice;
Având în vedere:
Legea nr. 356/2013 – Legea bugetului de stat pe anul 2014;
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
O.U.G. nr.59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
2014;
H.G. nr.855/2014 privind repartizarea pe judete a sumelor necesare pentru
finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale , judetului
Arges;
Art. 91, alin. 3, lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale ;
Decizia nr. 2771/ 08.10.2014 a Administratiei Judetene a Finantelor
Publice Arges prin care ne comunica suplimentarea sumelor defalcate din
taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale .
Ordinul comun al M.D.R.A.P. si M.F.P. nr. 1920/1408/16.10.2014 ;
Decizia nr. 2841/20.10.2014 a Directorului General al Directiei Generale
Regionale a Finantelor Publice Ploiesti
prin care s-a aprobat
suplimentarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent
institutiei noastre pentru anul 2014.
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5 ;
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, completată, modificată și republicată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la
activitatea proprie a Consiliului Județean Argeș, pe anul 2014, conform anexelor
1 și 2 , parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2. Se aproba repartizarea pe unități administrativ – teritoriale a
sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale, potrivit anexelor 3 si 4 , parte
integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3.Se aprobă actualizarea “Programului de investiții publice pe
grupe de investiții și surse de finanțare” , potrivit anexei 5 parte integrantă din
prezenta hotarare.
ART.4. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
ART.5. Compartimentul Legislativ – Transparenţa Decizională va
comunică hotărârea:
Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Direcţiei Economice;
Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș;

PREȘEDINTE,
GRIGORE FLORIN TECĂU

Contrasemnează ,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA
Data astazi ____________ 2014
Nr. _____

