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RAPORT
la proiectul de hotdrAre privind validarea Dispozitiei dintelui

nr. t54lLO.t2.2OL3 de majorare a bugetului propriu al judelului lalomita
gi rect i f icarea bugetului general al judetului lalomita, pe anul 2013

Proiectul  de hotd16re supus spre aprobare propune:

- val idarea Dispozit iei  Pregedintelui  nr.  t54/2013, pr in care a fost majorat

bugetul  propr iu al  judelului  cu suma de 30,00 mi i  le i  a locatd ca sume defalcate din

taxa pe valoarea defalcatd pentru f inanlarea cheltuiel i lor descentral izate la nivelul

judelului ,  respect iv supl imentarea bugetului  $col i i  Profesionale Speciale Slobozia cu

aceeagi sum5, conform Hotd16ri i  Guvernului nr.  935/2013;

- anal iza execul iei  bugetare la zi  gi  operarea unor inf luenle la partea de venitur i

gi  corespunzdtor la partea de cheltuiel i  in corelal ie cu nevoi le de alocare pe anumite

capi to le gi  anume:

. supl imentarea cotelor defalcate din impozitul  pe venit  pentru echi l ibrarea

bugetelor locale cu suma de 139,00 mi i  le i  g i  a sumelor alocate din cotele

defalcate din impozitul  pe venit  pentru echi l ibrarea bugetelor locale cu

suma de 61,00 mi i  le i ,  a5a cum rezul td din Figa de calcul  comunicatd de

Direcl ia Generala a Finantelor Publ ice lalomita cu adresa nr.117365/2013;

o aprobarea creditelor bugetare pentru proiectul , ,E-UAT. Sistem informatic

integrat,  suport pentru dezvoltarea gi cregterea ef icienlei servici i lor publ ice

din judelul lalomi!a" -  30,00 mii  lei  gi  pentru proiectul , ,Ef icient izarea



act iv i tSl i i  autor i ta l i lor  administral ie ipubl ice locale din judelul  la lomi la pr in

implementarea unei solul i i  e-guvernare performante"- 30,00 mii  lei ;

o includerea in buget a sumei de 7,00 mi i  le i  d in donal i i  g i  spofrsor izdr i  pentru

efectuarea unor chel tu ie l i  cu ocazia s i rbdtor i lor  de iarnS;

Inf luentele propuse, prevdzute la partea de venitur i  gi  la cheltuiel i ,  sunt

detal iate in anexa la proiectul de hotdr6re, iar dupd aprobare vor f i  operate in

structura bugetului pe anul 2013 gi in celelal te anexe.
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