ROMANIA
JUDETUL CLUJ
COMUNA MIHAI VITEAZU
consiliul local -

HOTARARE
privind rectificarea bugetului local al comunei Mihai Viteazu, pe anul
provenita din sponso rizarile de la zilele localitatii din 9-11 august 2013

2013 cu suma de 12

250lei

Consiliul Local Mihai Yiteazu, intr-unit la qedinla ordinara finutd la data de 10 septembrie 2013,

inbaza expunerii de motive a primarului comunei Mihai Viteazu cu privire la.Proiectul de hotarare
privind rectificarea bugetului local al comunei Mihai Yiteazu, pe anul 2013 cu suma de 12 250 lei
provenita tlin sponsorizarile de la zilele localitatii din 9-11 august 2013

ln baza raportului de specialitate al compartimentului
(rrl t-'t 15 septembrie 2ol3

financiar contabil ,inregistrat sub nr.

Luandactdeprevederileart.36alin.4lit.a, aart.45 alin.2lit.tt,aleart. 115,alin.l

lit.b,alin.3,alin,5r6 si 7 din Legea nr,21512001, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,privind adminsitratia publica locala

norAn.i.$rn:

aproba rectificarea bugetului local al comunei Mihai Viteazu, pe anul2013 cu suma de
lZ 2S0lei provenita din sponsorizarile de la zilele localitatii din 9-11 august 2013

Art.l.

Se

Aceasta suma va fi cuprinsa in clasificatia veniturilor bugetului local Ia capitolul
37.02."T ransferu ri"subcapitolul 37 .02.0l.,,Donatii si spo nso rizari"
la cheltuieli suma va fi cuprinsa la capitolul 67.02.03,07 ,, Camin Cultural" aliniatul 20.30.30
pentru finantarea cheltuielilor legate de organizarea zilelor localitatii Mihai Vietazu si a Festivalului de
iolclor,,mugurel de cantec si de joc" din perioada 9-11.08'2013
in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, in
qi
termenul prevdzutde lege, primarului comunei, Prefectului Judelului Cluj,cornpartirnentului fiannciar contabil
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PROIECT DE HOTARARE
privind rectificarea bugetului local al comunei Mihai Viteazuo pe anul
provenita din sponsorizarile de la zilele localitatii din 9-11 august 2013

2013 cu suma de 12

250lei

Consiliul Local Mihai Yiteazu, intr-unit la gedin{a ordinara }inutd la data de I 0 septembrie 2013,

in baza expunerii de motive a primarului comunei Mihai Viteazu cu privire la .Proiectul de hotarare
privind rectificarea bugetului local al comunei Mihai Viteazu, pe anul 2013 cu suma de 12 250lei provenita
din sponsorizarile de la zilele localitatii din 9-11 august 2013

Gt"t ,:

In

baza raportului de specialitate
lS septembrie 2013

al compartimentului financiar contabil ,inregistrat sub

nr.

Luand act de prevederile art, 36 alin.4 lit. t, a a,rt. 45 alin. 2 lit. a, ale art. 115, alin.l
lit.b,alin.3,alino5,6 si 7 din Legea nr.21512001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioarerprivind
adminsitratia publica locala

HOTARA$TE:

Art.l.

Se

aproba rectificarea bugetului local al comunei Mihai Viteazu, pe anul 2013 cu suma de
din sponsorizarile de la zilele localitatii din 9-11 august 2013

12 250lei provenita

Aceasta suma

va fi cuprinsa in

clasificatia veniturilor bugetului local

la

capitolul

3T.02."Transferuri"subcapitolul 37.02.0l.,,Donatii si sponsorizari"
la cheltuieli suma va fi cuprinsa la capitolul 67.02.03.07,, Camin Cultural" aliniatul20.30.30 pentru
finantarea cheltuielilor legate de organizarea zilelor localitatii Mihai Vietazu si a Festivalului de folclor
,,mugurel de cantec si de joc" din perioada 9-11.08.2013
Art. 2. - Prezenta hot[rAre se comunicI, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, in
termenul prevdzut de lege, primarului comunei, Prefectului Jude{ului Cluj,compartimentului fiannciar contabil qi
se aduce la cunogtin{6 publicd prin afisare
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JTIDETUL CLUJ
PRIMARIA COMLINEI MIHAI YITE,AZU
xr. C l? 3 din o5"oe .2013

RAPORT DE SPECIA,LITATE
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2013 cu suma de 12250lei
provenita din spons orizari
Serviciul financiar contabil propune rectificarea bugetului local pe anul 2013 cu
suma de L2250 lei incasat a ca urrnare a contractelor de sponsorizare incheiate avand ca temei
Legea nr.3211994 privind sponsorizarea ,cu modificarile si completarile ulterioare .
Aceasta suma va fi cuprinsa in clasificatia veniturilor bugetului local la capitolul37 .02.
" Transferuri ", subcapitolul37.02.01 " Donatii si sponsorizari" .

La cheltuieli suma va fi cuprinsa la capitolul 67.02"03.07 Camin Cultural,aliniatul
20.30.30 pentru finantarea cheltuielilor legate de organizarea zilelor localitatii Mihai Yiteazu
si a Festivalului de folclor ,,Mugurel de cantec si de j oc ' ' in perio ada 09- 1 1 august 2013 .
Drept pentru care serviciul financiar contabil emite prezentul
raport al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu al primarului comunei
Mihai Yiteazu, necesar rectificarii bugetului local.

DATA
05.09.2013

Semnatura
Marian Elena Maria
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LISTA CU SPONSORII PENTRU ZTLELE LOCALITATII
DESFASURAT
NZTTTAT VNPEZU SI FESTIVALUL DE FOLCLOR
IN 09-11 AUGUST 2OI3

A SEEBEK SRL
A DACHIM SRL
A AGROMEC

2000 lei
1000 lei
1000 lei

,A MDA TEHNOLOGY

200 lei

A I.I. SUCIU M. CONSTANTIN
A KIT TEHNOLOGI
A ELYNYS IMPEX SRL
A PASTOR CONSTRUCT SRL
A COMBI COMIMPEX SRL
A KOVOSTROJ SRL

200 lei

.A

PRELATE AUTO BARTHA SRL

A EIT TRUK SERVICE SRL

250 lei
1500 lei
3000 lei

300 lei
1000 lei
300 lei
1500 lei

TOTAL =

12250 lei

ANUNT
D-l Ioan Zeng,primarul comunei Mihai Yiteazu,jud.Cluj, prin prezenta anunta inceperea procedurii de
elaborare a proiectului de act normativ "

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Mihai Viteazu, pe anul2013 cu
din sponsorizarile de la zilele localitatii din 9-11 august 2013

suma de 12 250lei provenita

Conform prevederilor Legii nr. l6112003,privind functionarii publici si unele masuri privind
combaterea coruptiei,acest anunt a fost afisat in data de 23 august 2013 urmand ca pana la data de
9 septembrie 2013,orele 10100 sa se depuna propuneri, sugestii sau opinii cu privire la actul
normative mai sus mentionat,la d-l secretar, Tusa Pavel.

Daca au fost depuse ,in termenul mai sus mentionat propuneri, sugestii sau opinii privitoare la
vor organiza intalniri in care sa se dezbata public proiectul de act normative,la o
data care va fi adusa la cunostinta celor interesati, in timp util
acest act normative, se

Mihai Viteazu
23

august

2013

Secretar

)a

Tusa Pavel

PROCES VERBAL
Incheiat azi 9 septembrie 2013

Subsemnatul Tusa Pavel, secretarul comunei Mihai Viteazujud.Cluj am procedat azi 9 septembrie
2013 orele 10,00 la inceheiarea acestui Proces verbal privind anuntul de inceperea procedurii de
elaborare a actului normativ "

'6Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Mihai Viteazuo pe anul2013
din sponsorizarile de Ia zilele localitatii din 9-11 august 2013

cu suma de 12 250 lei provenita

Facut de catre d-l Zeng Ioan - primarul comunei Mihai Vietazujud.Cluj

In perioada legala de depunere a eventualelor observatii, completari sau modificari la acest
proiectd e act normative,constat ca nu au fost depuse propuneri,sugestii sau opinii privitoare la acest
proiect de hotarare, drept pentru care propun plenului Consiliului local al comunei Mihai Vietazu, sa
aprobe acest Proiectd e hotararea asa cum afost prezentat de catre initiator

Mihai Viteazu
Nr.

/ 9 septembrie 2013

Secretar

