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CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
-Privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli
al comunei Scînteia, judeţul Iaşi pe anul 2010, în sumă de 5.183,90 mii lei.
Consiliul local Scînteia, întrunit în şedinţa ordinara din 11.03.2010, având în vedere:
¾ nota de fundamentare nr. 429/20.01.2010, prezentată şi susţinută de primarul comunei, domnul Fănică Săcăleanu
iniţiatorul proiectului de Hotărâre înregistrat la nr. 434/20.01.2010;
¾ referatul nr. 439/20.01.2010, întocmit de referentul contabil;
¾ Legea nr. 11/2010 a bugetului de stat pe anul 2010;
¾ Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;
¾ art. 6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
¾ adresa nr. 1196/02.02.2010 a D.G.F.P.J. Iaşi pentru repartizarea sumelor defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea
bugetelor locale şi a cotelor defalcate din impozitul pe venit, aferente anului 2010, în sumă de 2. 831 mii lei;
¾ adresa nr. 1798/22.02.2010 a C.J. Iaşi privind repartizarea pe trimestre a procentului de 20% din sumele defalcate
din unele venituri ale bugetului de stat pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor
de infrastructură care necesită cofinanţare locală în sumă de 121 mii lei, precum şi sume defalcate din cotele defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale în sumă de 215 mii lei şi sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanţarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul judeţelor (acordarea de produse lactate şi de panificaţie,
pentru elevii din clasele I-VIII şi preşcolari, de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii claselor I-IV)în
sumă de 138 mii lei;
¾ procesul verbal de afişare al proiectului bugetului comunei înregistrat la nr. 6065/11.02.2010;
¾ referatele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local înregistrate la nr. 444/22.01.2010;
¾ votul favorabil exprimat în unanimitate de toţi cei 13 consilieri locali prezenţi la şedinţă;
¾ art. 36 alin. (4) lit a) din Legea administraţiei publice locale nr. 2l5/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
¾ În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 2l5/2001, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1.-(1)Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Scînteia, judeţul Iaşi pentru anul 2010 în sumă de
5.183,90 mii lei atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli.
(2) Sinteza bugetului comunei pe anul 2010, detaliată la partea de venituri pe capitole, subcapitole şi paragrafe, iar
la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi aliniate, după caz, precum şi lista de investiţii sunt
prevăzute în anexele care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul împreună cu referentul contabil vor duce la îndeplinire prezenta Hotărâre.
Art.3.-Hotărârea se comunică în termen legal:
-Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi, pentru controlul legalităţii;
-Serviciului Buget al D.G.F.P.J. Iaşi;
-Primarului comunei Scînteia, judeţul Iaşi;
-Va fi afişată pe site-ul şi la sediul primăriei Scînteia judeţului Iaşi;
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