ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
-Privind rectificarea bugetului local pe anul 2007, prin suplimentarea cu suma de
426,10 mii lei
Consiliul local Scînteia, întrunit în şedinţa extraordinară din 05.12.2007, având în vedere:
¾ nota de fundamentare nr. 234/20.11.2007, prezentată de primarul comunei domnul
Fănică Săcăleanu, iniţiatorul proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 235/20.11.2007;
¾ referatul nr. 236/20.11.2007, întocmit de referentul contabil;
¾ adresa nr. 25633/2007 emisă de D.G.F.P.J. Iaşi, privind repartizarea unor sume defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2007;
¾ Legea nr. 486/2006 a bugetului de stat pe anul 2007;
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 referatul Comisiei pentru Agricultură, Activităti Economico-Financiare, Amenajarea
Teritoriului şi Urbanism, Protecţia Mediului şi Turism, înregistrat la nr. 237/20.11.2007;
¾ art. 36 alin. (4) lit a) din Legea administraţiei publice locale nr. 2l5/2001, republicată;
¾ În temeiul art. 45 din Legea nr. 2l5/2001, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1.- (1) Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2007, prin suplimentarea cu
suma de 426,10 mii lei, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli dupa cum urmeaza :
1. La partea de VENITURI suma de 426,10 lei, se defalcă astfel :
-122,10 mii lei de la capitolul 11.02.02 “Sume din T.V.A. pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor” ;
-115,00 mii lei de la cap. 11.02.06 “Sume din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale”
-189,00 mii lei de la capitolul 04.02.04 « Cote si sume defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale ».
2. La partea de CHELTUIELI suma de 426,10 mii lei, se defalcă astfel :
-

2,10 mii lei pentru burse şcolare ;

-

19,00 mii lei pentru salarii asistenţi personali ;

-

100,00 mii lei pentru ajutoare sociale ;
1,00 mii lei pentru ajutoare de urgenţă ;

-

74,00 mii lei, cheltuieli materiale Administraţie locală ;

-

13,00 mii lei cheltuieli materiale P.S.I ;

-

30,00 mii lei cheltuieli materiale Învăţământ ;

-

20,00 mii lei cheltuieli materiale Cultură ;

-

87,00 mii lei cheltuieli materiale Drumuri ;

-

80,00 mii lei cheltuieli de capital Drumuri.

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.-Hotărârea se va comunica în termen legal:
-Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi, pentru controlul legalităţii;
-Primarului comunei Scînteia, judeţul Iaşi;
-Serviciului Buget al D.G.F.P.J. Iaşi;
-compartimentului financiar-contabilitate al primarului comunei Scînteia,
-Va fi afişată pe site-ul şi la sediul primăriei Scînteia judeţului Iaşi.
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