
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA                                                                   P R O I E C T

              

                                                  

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.19/24.01.2014 

privind aprobarea bugetului propriu al judeţului, pe anul 2014 şi estimări 2015-2017 

      

         Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

         Având în vedere: 

         - raportul Preşedintelui nr.   /        .2014 la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu 

al judeţului, pe anul 2014; 

     - prevederile Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014; 

         - dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; 

   - rapoartele comisiilor de specialitate; 

     - prevederile art.91 alin.(1) lit. b), alin.(3) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, modificată şi completată. 

     În temeiul art.97 şi art.98 coroborat cu art.115 alin.(1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, modificată şi completată, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea art.6 din Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

nr.19/24.01.2014 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului, pe anul 2014 şi estimări 2015-2017, 

care va avea următorul conţinut: 

,, Art.6. Se aprobă suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical cuprins în 

anexa nr. 8 la Legea bugetului de stat pe anul 2014, cu 150 posturi.” 

 

  Art. 2. Se aprobă virări de credite între articole în cadrul bugetului local al Consiliului Judeţean 

Dâmboviţa, la capitolul 67.02 ,,Cultura, recreere si religie”, subcapitolul 67.02.06 ,,Servicii religioase”, 

astfel: 

                                               Mii lei  

DENUMIRE INDICATOR COD Trim.III Trim.IV 

ALTE CHELTUIELI 59 0 0 

Susţinerea cultelor 59.12 -39 -39 

Contribuţii la salarizarea personalului neclerical 59.15 39 39 

 

  Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia economică, Buget şi      

Serviciul administraţie publică, secretariat şi relaţii cu publicul pentru comunicare. 

   

 

                                                                           AVIZAT PROIECT DE HOTĂRÂRE 

                  PREŞEDINTE                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI 

     conf. univ. dr. Adrian Ţuţuianu                                                 dr. Ivan Vasile Ivanoff 

 

 

 

 

 

 

Nr.    

Data  



            CONSILIUL  JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA 

 NR.  

 

 

R A P O R T 

referitor la oportunitatea promovării proiectului de hotărâre privind 

 modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.19/24.01.2014 privind 

aprobarea bugetului propriu al judeţului, pe anul 2014 şi estimări 2015-2017 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile 

deliberative pot aproba rectificarea bugetelor şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale 

ordonatorilor principali de credite. 

  Faţă de cele prezentate, supunem spre dezbatere şi adoptare propunerile privind  

rectificarea bugetului propriu al judeţului, pe anul 2014. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

       Conf. univ. dr. Adrian Ţuţuianu 

 

 

 

 

 

 

 

 

         DIRECTOR EXECUTIV                                                                   ŞEF SERVICIU 

              Ec. Igescu Carmen                                                                        Ec. Leotescu Corina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


