
         R O M A N I A 
         JUDETUL  PRAHOVA 
      COMUNA TIRGSORU VECHI 
         CONSILIUL  LOCAL 
 

 
H O T A R A R E 

privind aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli al  
Scolii Gimnaziale Tirgsoru Vechi, judetul Prahova pentru anul 2014 

 
Avand in vedere: 
Expunerea de motive a d-lui Dragan Nicolae, primarul comunei Tirgsoru Vechi, judetul 

Prahova, inregistrata cu nr. 420/21.01.2014 din care rezulta necesitatea aprobarii bugetului 
initial de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale Tirgsoru Vechi pentru anul 2014; 

Raportul de specialitate al Biroului Financiar - Contabil privind bugetul initial de 
venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale Tirgsoru Vechi pentru anul 2014, inregistrat cu nr. 
421/21.01.2014; 

Adresa nr. 1434/23.01.2014   a Directiei Generale a Finantelor Publice Prahova privind 
fisa cu indicatori pentru bugetul local  alocati din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 
2014; 

Prevederile Legii nr.273/29.06.2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si 
competarile ulterioare; 

Prevederile Legii nr.356/2013, Legea bugetului de stat pe anul 2014; 
Avizul comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local al comunei Tirgsoru Vechi; 
In temeiul prevederilor art.36 alin.4 lit.a din Legea nr.215/2001, Legea administratiei 

publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta  
hotarare: 

 
Art.1 – Se aproba bugetul initial de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale Tirgsoru 

Vechi, judetul Prahova, pe anul 2014, conform anexei care face parte integranta la prezenta 
hotarare. 

Art.2-(1) Scoala Gimnaziala comuna Tirgsoru Vechi, unitate de invatamant cu 
personalitate juridica va efectua numai cheltuelile prevazute pentru sectiunea de functionare. 

 (2) Ordonatorul tertiar de credite va utiliza creditele bugetare ce i-au fost repartizate 
numai pentru realizarea sarcinilor unitatii pe care o conduce, potrivit prevederilor din bugetul 
aprobat la art.1 si  prin dispozitiile legale. 

Art.3- Prevederile  prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de dl Dragan Nicolae, 
primarul comunei Tirgsoru Vechi prin biroul financiar contabil  din cadrul  aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Tirgsoru Vechi. 

Art.4 - Cu aducerea la cunostinta publica a prevederilor  se insarcineaza secretarul 
comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova. 
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