
JUDEŢUL BACĂU                                                                                                 
COMUNA COLONEŞTI 
PRIMAR 
 
 

HOTĂRÂRE 
Privind adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 

 
Consiliul local al comunei Coloneşti, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară pe data de 31 

ianuarie 2014 
Având în vedere: 
- Referatul  nr.  294 / 24.01.2014 privind adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2014, întocmit de compartimentul financiar contabil; 
- Expunerea de motive nr. 295 / 24.01.2014 privind adoptarea bugetului de venituri și 

cheltuieli pe anul 2014; 
- Proiect de hotărâre nr. 296 / 24.01.2014 privind adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli 

pe anul 2014; 
-     Legea  nr 356 / 2013 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2014 
În baza art.36 alin.4 lit. a) și art.45 alin.2 lita) din Legea 215 / 2001 privind administraţia 

publică locală, modificată şi completată, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1   Se aprobă bugetul local pe anul 2014, în structura în care a fost analizat şi discutat la 
venituri în sumă de 2.571,14 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 2.632,86 mii lei conform 
anexelor ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, împărţit pe secţiuni astfel: 
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 
- venituri = 2.227,15 mii lei 
- cheltuieli = 2.227,15 mii lei 

 
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 
- venituri = 343,99 mii lei 
- cheltuieli = 405,71 mii lei 
- deficit = 61,72 mii lei, sumă ce va fi acoperită din excedentul anului 2013. 
 
Art.2   Se închide contul de execuţie la bugetul local pe anul 2013, la venituri cu suma de 
2.565,21 mii lei, la cheltuieli cu suma de 2.503,50 lei lei şi în excedent suma de 61,71 mii lei, 
ce întregeşte excedentul anilor precedenţi al unităţii (cont 5213). 
 
Art.3   Se aprobă bugetul activităţii subvenţionate pe anul 2014, în structura în care a fost 
analizat şi discutat la venituri în sumă de 21 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 34,96 mii lei 
conform anexelor ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                               CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                       SECRETAR COMUNĂ, 
                                Corneliu Dănăilă                                                    Ionel Brandiu 
 
 
 
 

Nr.   8 din 31.01.2014 
 

          Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10  voturi, voturi împotrivă  0.    
          Au participat la şedinţa ordinară un număr de 10 consilieri locali din totalul de  11 consilieri 
          aleşi.  


