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JUDBTUL CLUJ
COMT]NA MIHAI VITEAZU

consiliul local -

HOTARARE
privind rectificarea bugetului local al comunei Mihai Viteazujud.cluj, pe trimestrullV 2013,cu suma de 3 200

_ tei provenita din "Taxe judiciare de timbru" pentru aportul la patrimoniul initial al Asociaitiei PAZIA si plata
cotizatiei pe lunile septembrie - decembrie 2013

Consiliul local al comunei Mihai Vietazujud.cluj, intrunit in sedinta de indata din data de 30 septembrie 2013

Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Mihai Viteazu,
jud.cluj, pe trimestrulfV 2013,cu suma de 3 200 lei provenita din "Taxe judiciare de timbru" pentru aportul la
patrimoniul initial al AsociaitieiPAZLA si plata cotizatiei pe lunile septembrie - decembrie 2013

.rt -;a, avand in vqdere raportll de specilaitate al compartimentului de resort, financiar contabil ,inregistrata sub nr.6la , / tt=- ZLt l>v t I I I t .r

-Inb-ffilcomisiilordespecilaitatedinacdrulconsiliuluilocal
Fiind indeplinite prevederile cuprinse in art. 44 alin. (1) din Legea administra{iei publice locale rr.2l5l200l,

r _ rblicat[, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
in temeiul prevederilor art.36,alin.4lit.a art.45 alin.2lit agi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administra{iei
publice locale nr.21512001, republicatS, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

HOTARASTE:

Art. 1 - Se aproba rectificarea bugetului local al comune Mihai Viteazujud.cluj, pe trimestrulfV 2013,cu

suma de 3 200 lei provenita din "Taxe judiciare de timbru" pentru aportul la patrimoniul initial al Asociaitiei PAZIA si

plata cotizatiei pe lunile septembrie - decembrie 2013

Aceasta suma va fi curinsa in clasificatia veniturilor bugetului
proprietate",subcapitolul 07.02.03. "taxe judiciare de timbru"

local la capitolul 07.02 (lmpozite si taxe pe

la cheltuieli suuma de 3 200 lei ,reprezentand venituri fata de bugetuyl local
P' 02.03.30.'6Alte cheltuieli in domeniul agriculturii" astfel:

initial, va fi cuprinsa la capitolul

aliniatul20.30.30 2 700lei
aliniatul 55.01.42. 500lei

suma de 2 700lei reprezinta cotizatia lunara pentru perioada septembrie - decembrie 2013

Art. 2 - Prezenta hotdr6re se comunicd, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, in termenul

prevlzut de lege, primarului comunei, Prefectului Judetului CIuj,PAZIA si se aduce la cunoqtinld publici prin afisare

Nr. {, ,loctombrie 2ots
Vrtrti=pentru , -13 Presedinte de sedinta
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Numarul total al consilierilor prezenti la sedinta: " -'
Numarul total al consilierilor Consiliului local : 15
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PROIECT DE HOTARARE /

sr
privind rectificarea bugetului local al comunei Mihai Yiteazujud.cluj, pe trimestrulfV 2013,cu suma de 3 200 le

provenita din ooTaxe judiciare de timbru" pentru aportul la patrimoniul initial aI Asociaitiei PAZIA si plata cotizatiei pr

Iunile septembrie - decembrie2013

Consiliul local al comunei Mihai Vietazujud.cluj, intrunit in sedinta de indata din data de 30 septembrie 2013

Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Mihai Viteazu,
'-d.cluj, pe trimestrullV 2013rcu suma de 3 200 lei provenita din "Taxe judiciare de timbru" pentru aportul la
potrimoniul initial alAsociaitieiPAZlAsi plata cotizatiei pe lunile septembrie - decembrie2013

Wgfrr,t: Ea:.*yqr-e 
specilaitate al compartimentului de resort, financiar contabil,inregistrata sub nr:

lnbaza avizului favorabil aI comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local

Fiind indeplinite prevederile cuprinse in art. 44 alin. (1) din Legea administra{iei publice locale nr.21512001

lepublicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterio are ;

In temeiul prevederilor art.36,alin.4 lit.a art. 45 alin.2 lit agi ale art. I 1 5 alin. ( 1) lit. b) din Legea administratie
publice locale w.21512001, republicat6, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.

HOTARASTE:

Art. I - Se aproba rectificarea bugetului local al comune Mihai Viteazujud.cluj, pe trimestrulW 2013,c
suma de 3 200 lei provenita din "Taxe judiciare de timbru" pentru aportul la patrimoniul initial al Asociaitiei PAZIA s

plata cotizatiei pe lunile septembrie - decembrie 2013
Aceasta suma va fi curinsa in clasificatia veniturilor bugetului local la capitolul 07.02 "Impozite si taxe pe

proprietate"rsubcapitolul 07.02.03. "taxe judiciare de timbru"
la cheltuieli suuma de 3 200 lei ,reprezentand venituri fata de bugetuyl local initial, va fi cuprinsa la capitolul

82.02.03.30. 6(Alte cheltuieli in domeniul agriculturii" astfel:

aliniatul20.30.30 2 700lei
aliniatul 55.01.42. 500lei

Suma de 2 700 lei reprezinta cotizatia lunara pentru perioada septembrie - decembriel0lS

Art.2
prevdztrt de lege,

Prezenta hotir6re se comunicd, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, in termenI

30 septembrie iator : Zengloan - primar
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PROIECT DE HOTARARE
privind rectificarea bugetului local al comunei Mihai Viteazujud.cluj, pe trimestrulfV 2013,cu suma de 3 200 le

provenita din "Taxe judiciare de timbru" pentru aportul la patrimoniul initial al AsociaitieiPAZlA si plata cotizatiei pr

Iunile septembrie - decembrie2013

Consiliul local al comunei Mihai Vietazujud.cluj, intrunit in sedinta de indata din data de 30 septembrie 2013

Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Mihai Viteazu,
r=d.cluj: pe trimestrullV 2013rcu suma de 3 200 lei provenita din "Taxe judiciare de timbru" pentru aportul la

a-trimoniul initial al AsociaitieiPAZIA si plata cotizatiei pe lunile septembrie - decembrie 2013

Cgf)^ f:E":VZr,\,le 
specilaitate al compartimentului de resort, financiar contabil ,inregistrata sub nr.

I.nbaza avizului favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local

Fiind indeplinite prevederile cuprinse in art. 44 alin. (l) din Legea administra{iei publice locale nr. 21512001
republicati, cu modificdrile qi complet6rile ulterio are ;

In temeiul prevederilor art.36,alin.4lit.a art.45 alin.2lit agi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administralie
publice locale nr.21512001, republicatS, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.

HOTARASTE:

Art. I - Se aproba rectificarea bugetului local al comune Mihai Viteazujud.cluj, pe trimestrullV 2013,c
suma de 3 200 lei provenita din "Taxe judiciare de timbru" pentru aportul la patrimoniul initial al Asociaitiei PAZIA r

plata cotizttiei pe lunile septembrie - decembrie 2013
Aceasta suma va fi curinsa in clasificatia veniturilor bugetului Iocal la capitolul 07.02 "Impozite si taxe pe

proprietate",subcapitolul 07.02.03. "taxe judiciare de timbru"
la cheltuieli suuma de 3 200 lei ,reprezentand venituri fata de bugetuyl local initial, va Ii cuprinsa la capitolul

82.02.03.30. "Alte cheltuieli in domeniul agriculturii" astfel:

aliniatul 20.30.30 2 700lei
aliniatul 55.01.42. 500lei

Suma de2700lei reprezintacotizatialunara pentru perioada septembrie-decembrie20l3

Art. 2 - Prezenta hotlrdre se comunicl, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
prevdzut de lege, primarului comunei, Prefectului Judefului CIuj,PAZIA si se aduce la cunoqtin{i publicd

30 septembrie

in afisare
Iermenr



JUDETUL CLUJ
COMUNA MIHAI VITEAZU
Nr. (,7lf 5 din 01.10.2013

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind rectificarea bugetului pe anul 2073, pentru trimestrul IV,

cu suma de 3200 lei provenita din "Taxe judiciare de timbru" pentru

aportul la patrimoniul initial al Asociatiei "Polul agto-zootehnic-

industrial Aries- P. A.Z.l. A."

Prin Hotararea de Consiliu Local nr.26118.06.2013 s-a aprobat

participarea comunai Mihai Yiteazu in calitate de asociat-membru fondator la

infiintarea Asociatiei "Polul agro-zootehnic-industrial Aries - P.A.Z.LA." .

Aportul comunei Mihai Yiteazu la patrimoniul initial aprobat prin aceiasi hotarare de

consiliu este de 500 lei .

In cadrul Adunarii Generale a asociatiei care a avut loc in data de 17.09.2013

s-a aprobat cuantumul cotizatiei lunare pentru fiecare membru fondator in valoare de

o,lli lei/luna/locuitor. Prin adres a r:r'. 27127 .09.2013 asociatia PAZIA ne transmite

cuantumu I cotizatiei lunare datorata de Comuna Mihai Yiteazu.

Deoarece in Bugetul pe anul 2013 nu avem cuprinse fonduri pentru aportul la

patrimoniul initial si cotizatia lunara, serviciul financiar contabil propune rectificarea

bugetului local cu suma de 3200 lei.

Aceasta suma va fi cuprinsa in clasificalia veniturilor bugetului local la capitolul

OT.O2lmpozite si taxe pe proprietate,subcapitolul 07.02.03*Taxe judiciare de timbru".

La cheltuieli suma de 3200 lei , reprezentand venituri fata de bugetul initial,

va fi cuprinsa la capitolul 83.02.03.30 "Alte cheltuieli in domeniul agriculturii", astfel:

- aliniatul 20.30.30 2700lei
- aliniatul55.0l.42 500 lei

Suma de 2700 lei reprezinta cotizatia htnara pentru perioada septembrie -
decembrie 2013.

Drept pentru care serviciul financiar contabil emite prezentul

raport al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al

primarului comunei Mihai Yiteazu, necesar rectificarii bugetului local.

Data
01.10.2013

Semnatura
Marian Elena Maria
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Asocia(ia PAZIA
CAmpia Turzii
Jud.Clui
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Vd mulpmim anticipat,

Prin prezenta, vd transmitem contul deschis pentru Asociatia pAZIA cunr'Ro53BrRlRoNcsoc228 102301deschis t, B;;;; r;;;;ffi i'a c1mpiaTurzii pentru a depune aportul de:

-par]mo.niul inilial in sumd de 5ffi _lei;
?ncep6nd cu luna septembri.ffi-
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LltAro

Preqedinte Consiliu Director
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PROCES VERBAL

Incheiat azi 30 septembrie 2013

Subsemnatul Tusa Pavel, secretarul comunei Mihai Viteazujud.Cluj am procedat azi 30 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 Viteazujud.cluj, pe
trimestrullV 2013,cu suma de 3 200 lei provenita din "Taxe judiciare de timbru" pentru aportul Ia
patrimoniul initial al Asociaitiei PAZIA si plata cotizatiei pe lunile septembrie - decembrie2013

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 propunerirsugestii 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. / 30 septembrie 2013

Secretar

Tusa

(__*



ANUNT

D-l Ioan Zeng,primartl 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 Viteazujud.cluj, pe
trimestrulfV 2013,cu suma de 3 200 lei provenita din o'Taxe judiciare de timbru" pentru aportul la
patrimoniul initial al AsociaitieiPAZlA si plata cotizatiei pe lunile septembrie - decembrie 2013

Conform prevederilor Legii m.l6ll2003,privind functionarii publici si unele masuri privind
combaterea coruptiei,acest anunt a fost afisat in data de 16 septembrie 2013 urmand ca pana tra

data de 30 septembrie 2013,orele 10,00 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
acest act normative, se 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

Secretar

Tusa Pavel

\
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Mihai Viteazu

16 septembrie 2013


