ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Privind modificarea bugetului local pe anul 2009.
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Consiliul local Scînteia, întrunit în şedinţa ordinara din 31.08.2009, având în vedere:
nota de fundamentare nr.251/20.07.2009, prezentată şi susţinută de primarul comunei, domnul Fănică
Săcăleanu, îniţiatorul proiectului de Hotărâre înregistrat la nr. 256/20.07.2009;
referatul nr. 262/20.07.2009, întocmit de referentul contabil;
Adresa nr. 4784/2009 a D.G.F.P. Iasi cu privire la transferul sumei de 30.000 lei din trimestrul IV in
trimestrul III la capitolul 65.02.10 – salarii invatamant;
Legea nr. 18/2009 a bugetului de stat pe anul 2009, 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;
referatele favorabile ale Comisiilor de specialitate, înregistrate la nr. 266/24.07.2009;
art. 36 alin. (4) lit c) din Legea administraţiei publice locale nr. 2l5/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
În temeiul art. 45 din Legea nr. 2l5/2001, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:

Art.1.Se aprobă modificarea bugetului local pe trimestrele III si IV–2009, după cum urmează:
I. BUGETUL LOCAL
1)Transferul sumei de 4.000 lei de la 20.01.08 la 20.01.09 la capitolul 51.02.20 (bunuri si servicii
admistratie publica),
2)Transferul sumei de 500 lei de la 20.01.01 la 20.01.09 la capitolul 51.02.20 (bunuri si servicii
admistratie publica),
3)Transferul sumei de 2.000 lei de la 20.01.30 la 20.01.09 la capitolul 51.02.20 (bunuri si servicii
admistratie publica),
4)Transferul sumei de 1.500 lei de la 20.01.09 la 20.01.05 la capitolul 61.02.20 (bunuri si servicii PSI)
pentru achizitionare motorina,
5)Transferul sumei de 25.000 lei de la capitolul 67.01.71 (cheltuieli de capital cultura recreere, religie) la
capitolul 68.02.71 (cheltuieli de capital asistenta sociala) pentru intocmire documentatie construire centru de zi in
sistem after school,
6)Transferul sumei de 3.000 lei de la 20.01.09 la 71.01.30 la capitolul 70.02 (Locuinte,servicii si
dezvoltare publica),
7)Transferul sumei de 30.000 lei din trimestrul IV in trimestrul III la capitolul 65.02.10 – salarii invatamant,
acoperirea financiara facandu-se din capitolul 11.02.02,
8)Transferul sumei de 6.630 lei din trimestrul III in trimestrul IV la capitolul 54.02.10 – salarii evidenta
persoanei (eroare buget anterior),
9)Transferul sumei de 9.500 lei din trimestrul III in trimestrul IV la capitolul 54.02.20 –bunuri si servicii
evidenta persoanei (eroare buget anterior),
10)Suplimentarea cu suma de 16.130 in trimestrul III a veniturilor la capitolul 04.02.01 – cote defalcate din
impozitul pe venit,
11)Suplimentarea cu suma de 6.630 in trimestrul III a cheltuielilor la capitolul 54.02.10 – salarii evidenta
persoanei, acoperirea financiara facandu-se din capitolul 04.02.01,
12)Suplimentarea cu suma de 9.500 in trimestrul III a cheltuielilor la capitolul 54.02.20 – bunuri si servicii
evidenta persoanei, acoperirea financiara facandu-se din capitolul 04.02.01.

II. BUGETUL DE VENITURI PROPRII
1)Suplimentarea cu suma de 15.000 lei a bugetului de venituri proprii in trimestrul III atat la partea
de venituri capitolul 30.15.05 ,cat si la partea de cheltuieli capitolul 87.15.71 (cheltuieli de capital alte actiuni
economice).
III. BUGETUL IN AFARA BUGETULUI
1) Transferul sumei de 40.000 lei la capitolul 65.11.71 – cheltuieli de investitii invatamant pentru reparatii Scoala
Rediu,de la capitolul 84.11.71- cheltuieli de investitii transporturi
2) Transferul sumei de 50.000 lei(sau conform devizului intocmit de constructori) la capitolul 65.11.71 – cheltuieli
de investitii invatamant, pentru continuare lucrari scoala Ciocirlesti,de la capitolul 84.11.71- cheltuieli de investitii
transporturi
IV. MODIFICARE LISTA DE INVESTITII
a) Bugetul local
1)Adaugare la lista de investitii ,,Intocmire documentatie centru de zi in sistem after scool”
b) Bugetul in afara bugetului
1) Adaugare la lista de investitii ,,Intocmire SF canalizare alimentare apa sat Borosesti”
2) Adaugare la lista de investitii ,,Reabilitare scoala Rediu si terminare lucrari scoala Ciocirlesti”
Art.2.-Contabilul este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi structura bugetului
local pe trimestrele III si IV-2009, 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.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local,
Mihai IFTIME

Contrasemnează,
SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA
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