ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Privind modificarea bugetului local pe anul 2008.
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Consiliul local Scînteia, întrunit în şedinţa extraordinară de astăzi 04.06.2008, având în vedere:
nota de fundamentare înregistrată la nr. 219/22.05.2008, prezentată de primarul comunei, domnul
Fănică Săcăleanu, îniţiatorul proiectului de Hotărâre înregistrat la nr. 220/22.05.2008;
Legea nr. 388/2007 a bugetului de stat pe anul 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Art. 6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
referatul nr. 221/22.05.2008, întocmit de referentul contabil;
referatul favorabil al Comisiei pentru Agricultură, Activităti Economico-Financiare, Amenajarea
Teritoriului şi Urbanism, înregistrat la nr. 222/26.05.2008;
art. 36 alin. (4) lit c) din Legea administraţiei publice locale nr. 2l5/2001, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 2l5/2001, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:

Art.1.Se aprobă modificarea bugetului local pe anul 2008, după cum urmează:
1). Suplimentarea cheltuielilor la capitolul 65.02.10 “Cheltuieli de personal învăţământ” în trimestrul
II cu suma de 12 mii lei, acoperirea financiară făcându-se de la capitolul 11.02.02 “Sume defalcate din
T.V.A.”
2).Transferul sumei de 16 mii lei, din trimestrul IV în trimestrul II la capitolul 51.02.10 “Cheltuieli de
personal Administraţie locală”.
3).Transferul sumei de 16 mii lei, din trimestrul II în trimestrul IV la capitolul 87.02.50 “Alte acţiuni
economice”.
Art.2.-Contabilul este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi structura
bugetului local pe trimestrul II şi IV -2008, cu sumele respective, conform anexelor.
Art.3.-Hotărârea se comunică în termen legal:
-Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi, pentru controlul legalităţii;
-Primarului comunei Scînteia;
-Compartimentului financiar contabilitate;
-Serviciului Buget din cadrul D.G.F.P.J. Iaşi;
-Va fi afişată pe site-ul şi la sediul primăriei Scînteia, judeţul Iaşi.
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