ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
-Privind modificarea bugetului propriu de venituri si
cheltuieli al comunei Scînteia, judeţul Iaşi pe anul 2007.
Consiliul local Scînteia, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţa ordinara din 28.02.2007, având în vedere:
¾ nota de fundamentare nr. 10/15.01.2007, prezentată şi susţinută de primarul comunei,
domnul Fănică Săcăleanu, îniţiatorul proiectului de Hotărâre înregistrat la nr. 9/16.01.2007;
¾ Legea nr. 486/2006 a bugetului de stat pe anul 2007;
¾ Legea nr. 276/2006, 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. 21/23.01.2007, întocmit de referentul contabil;
¾ referatul favorabil al Comisiei pentru Agricultură, Activităti Economico-Financiare,
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Protecţia Mediului şi Turism, înregistrat la nr. 19/23.01.2007;
¾ O.U.G. nr. 5/2003 privind jutoarele pentru încălzirea locuinţei precum şi a unor facilităţi
acordate populaţiei pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările
şi completările ulterioare;
¾ Legea nr. 396/2006 privind acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei;
¾ art. 38, alin. (4) lit a) din Legea administraţiei publice locale nr. 2l5/2001, cu modificările
şi completările ulterioare;
¾ În temeiul art. 46 din Legea nr. 2l5/2001, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1.-Se aprobă modificarea bugetului local pe anul 2007, prin suplimentarea acestuia cu
suma de 147.000 lei la capitolul 69.20.57 “Ajutoare Sociale” în vederea acoperirii următoarelor
cheltuieli:
¾ -suma de 122.000 lei -acordare ajutoare pentru încălzirea locuinţelor
¾ -suma de 25.000 lei –acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei;
Art.2.-Contabilul este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi
structura bugetului local pe anul-2007, cu sumele respective, conform anexelor.
Art.3.-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 la sediul primăriei.
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