ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
-Privind aprobarea bugetului propriu de venituri si
cheltuieli al comunei Scînteia, judeţul Iaşi pe anul 2007.
Consiliul local Scînteia, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţa ordinara din 25.01.2007, având în vedere:
¾ nota de fundamentare nr. 230/12.01.2007, prezentată şi susţinută de primarul comunei,
domnul Fănică Săcăleanu, îniţiatorul proiectului de Hotărâre înregistrat la nr. 229/12.01.2007;
¾ Legea nr. 486/2006 a bugetului de stat pe anul 2007;
¾ Legea nr. 486/2006, privind finanţele publice locale;
¾ Legea nr. 544/12.10.2001, privind liberul acces la informaţii de interes public;
¾ Legea nr. 52/21.01.2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
¾ referatul nr. 231/12.01.2007, întocmit de referentul contabil;
¾ adresa Consiliului Judeţean Iaşi din 12.01.2007 în vederea aprobării bugetului pentru anul 2007
în sumă de 2.643.700 lei;
¾ procesul verbal de afişare al proiectului bugetului comunei înregistrat la nr. 233/12.01.2007;
¾ adresa Consiliului Judeţean Iasi nr. 546/18.01.2007;
¾ referatul favorabil al Comisiei pentru Agricultură, Activităti Economico-Financiare,
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Protecţia Mediului şi Turism, înregistrat la nr.
232/12.01.2007;
¾ art. 38, alin. (4) lit a) din Legea administraţiei publice locale nr. 2l5/2001, cu modificările
şi completările ulterioare;
În temeiul art. 46 din Legea nr. 2l5/2001, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1.-(1)Se aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al comunei Scînteia, judeţul Iaşi
pentru anul 2007 în sumă de 2.644.000 lei atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli.
(2) Sinteza bugetului comunei pe anul 2007, detaliată la partea de venituri pe capitole,
subcapitole şi paragrafe, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi
aliniate, după caz este prevăzută în anexele care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Se aprobă bugetul veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local în
sumă de 487.340 lei.
Art.3.- Se aprobă bugetul activităţilor autofinanţate în sumă de 38.000 lei.
Art.4.- Se aprobă bugetul fondurilor cu destinaţie specială în sumă de 4.000 lei.
Art.5.- Primarul comunei împreună cu referentul cu atribuţii de contabil vor duce la
îndeplinire prezenta Hotărâre.
Art.6.-Secretarul comunei va comunica în termen legal copii ale prezentei Hotarari,
Prefectului judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii, Serviciului Buget al D.G.F.P.J. Iaşi,
compartimentului financiar-contabilitate al primarului comunei Scînteia, o va aduce la cunoştinţa
primarului şi o va afişa în locuri publice.
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