
ROMÂNIA
JUDE�UL GIURGIU
  COMUNA   DAIA 
PRIMARUL 
TEL/FAX: 0246/244085  

PROIECT DE HOTARARE         
  privind   privind  rectificarea bugetului de venituri �i cheltuieli al comunei Daia pe anul 2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU
Având în vedere:

- adresa DGFP. Giurgiu nr. 20196  /2014 ,adresele  Consiliul Jude�ean Giurgiu nr. 5325 / 5326 /  2014 
-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 2324 /  2014 
-raportul   compartimentului contabil  din aparatul de specialitate al primarului comunei Daia 
nr. 2357 / 2014 
-raportul de avizare al comisiei economice  �i juridice nr.  / 2014
-prevederile Lg.nr. 356  / 2013 –Legea bugetului de stat pe anul 2014
-prevederile art.36(4), lit.”a”  din Lg.nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare
-prevederile art. 8 , lit.,, a �i b,,  art. 19(2)  art.20(1)lit.,,a,, din Lg. nr.273/2006 privind finanţele locale,cu 
modificările şi completările ulterioare
-prevederile art.7 (2 ) din Lg.nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administrația publica republicată și 
anunțul nr.2325 / 2014
In temeiul art.45, alin.1, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare

H O T A R A Ş T E

Art.1.  Se rectifică  bugetul de venituri �i cheltuieli al comunei Daia pe anul 2014, după 
cum urmează :

A ) a 1)se rectifică  bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole �i la cheltuieli pe 
capitole,titluri,articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe pe trimestre , conform anexei nr.1, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre ;
a2)se rectifică proiectul  bugetului local  cu estimările pentru anii 2015-2017 detaliat la venituri pe
capitole şi subcapitole �i la cheltuieli pe capitole,titluri,articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe 
pe trimestre  ,conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
a3 )se rectifică lista de investi�ii pe anul 2014 ,conform anexei nr.2, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre ;
B) serectifică bugetul local de  venituri proprii la venituri pe capitole �i subcapitole �i la cheltuieli  pe 
capitole,titluri,articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe pe trimestre, conform anexei nr.3 , care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre ;
C) se  rectifică Programul anual de  investi�ii pe anul 2014 , conform anexei nr.4 , care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre ;   
    Art.2  .Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei Daia.

          PRIMAR                                                        AVIZEAZA,SECRETAR,
BARBU VASILE-MIHAIL                                         NICULINA CHIRAN



ROMÂNIA
JUDE�UL GIURGIU
  COMUNA   DAIA 
PRIMARUL 
TEL/FAX: 0246/244085  

PROIECT DE HOTARARE         

  privind opera�iunile privind încheierea exerci�iului bugetar al comunei Daia pe anul 2013

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU
Având în vedere:

-  expunerea de motive a primarului comunei Daia nr.  2324 /  2014 
-raportul  compartimentului contabil  din aparatul de specialitate al primarului comunei Daia 
nr. 2357 / 2014 
-raportul de avizare al comisiei economice  �i juridice nr.  / 2014
-prevederile art.58 din Lg.nr.273/2006 privind finan�ele publice locale , cu modificările şi 
completările ulterioare
-prevederile Ordinului MFP nr.2985/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
încheierea exerciţiului bugetar al anului 2011, modificat prin Ordinul MFP nr.18/2012
-prevederile art.7 (2 ) din Lg.nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administrația publica republicată și 
anunțul nr.2325 / 2014
In temeiul art.45, alin.1, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare

H O T A R A Ş T E

Art.1.  Se aprobă opera�iunile privind încheierea exerci�iului bugetar al comunei Daia 
pe anul 2013 ,conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre ;
   

    Art.2  .Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei Daia.

          PRIMAR                                                        AVIZEAZA,SECRETAR,
BARBU VASILE-MIHAIL                                         NICULINA CHIRAN



ROMÂNIA
JUDE�UL GIURGIU
  COMUNA   DAIA 
PRIMARUL 
TEL/FAX: 0246/244085  

PROIECT DE HOTARARE         
  privind alocarea unor  sume Parohiei  ,,Sfântul  Gheorghe  ,, din satul Plop�oru 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU

Având în vedere:
-cererea preotului paroh al Parohiei ,,Sfântul Gheorghe  ,, din satul Plop�oru înregistrată sub
nr.2197  / 2014
-  expunerea de motive a primarului comunei Daia nr.  2324 /  2014 

-raportul secretarului  comunei Daia nr. 2357 / 2014;
-raportul de avizare al comisiei economice �i  juridice nr.../2014

-prevederile art.36(2)lit.,d,, (6),lit.,,c,,, din Lg.nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,cu 
modificările şi completările ulterioare

-prevederile art.14 din Lg.nr.273/2006 privind finan�ele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare

-prevederile art.7 , alin.2 din Lg.nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publica 
, republicată 

-prevederile O.G.nr.82/2001privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de 
cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată , cu modificările şi completările 
ulterioare

-prevederile art.2,lit.,,c,, art.3, alin.2 ,art.4,alin.2,lit.,,a,,,art.5 din H.G.nr.1470 /2002 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O. G. nr. 82/2001 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România 
,republicată

In temeiul art.45, alin.1,art.115(1), lit.,,b,, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată,cu modificările şi completările ulterioare

H O T A R A Ş T E

Art.1. (1)Se aprobă alocarea sumei de 2.000 lei  Parohiei ,,Sfântul Gheorghe ,,  din satul Plop�oru , 
comuna Daia , jude�ul Giurgiu .

(2 )Suma prevăzută la alin.1va fi alocată  conform clasifica�iei bugetare din bugetul de 
venituri �i cheltuieli al comunei Daia pe anul 2014, respectiv cap.67.02.06 .-servicii religioase .

(3)Suma de 2.000 lei va fi alocată Parohiei  ,,Sfântul Gheorghe  ,, din satul Plop�oru, comuna Daia , 
jude�ul Giurgiu , pentru completarea fondurilor Parohiei necesare pentru între�inerea �i 

func�ionarea acesteia.
Art.2.Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei Daia.

         PRIMAR                                                        AVIZEAZA,SECRETAR,
BARBU VASILE-MIHAIL                                        NICULINA CHIRAN


