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HOTĂRÂRE
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2009.
Consiliul local Scînteia, întrunit în şedinţa ordinară de astăzi 17.12.2009, având în vedere:
nota de fundamentare înregistrată la nr. 332/10.11.2009, prezentată de primarul comunei, domnul Fănică
Săcăleanu, îniţiatorul proiectului de Hotărâre înregistrat la nr. 382/10.11.2009;
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;
adresa nr. 12.206/2009 a C.J.Iaşi cu privire la repartizarea sumei de 33.400 lei la capitolul 04.02.04 –sume
alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru sustinerea
programelor de dezvoltare locala si a sumei de 17.000 lei la capitolul 11.02.01 –sume defalcate din TVA pentru
finantarea unor cheltuieli descentralizate, pentru finantarea drepturilor privind acordarea de produse lactate si de
panificatie pentru prescolari si elevii din clasele I-VIII;
adresa nr. 6.846/2009 a D.G.F.P. Iasi cu privire la diminuarea cu suma de 7.000 lei la capitolul de venituri
11.02.02 – sume defalcate din TVA, diminuarea cu suma de 10.000 lei la capitolul 65.02.59 –burse invatamant
si suplimentarea cu suma de 3.000 de lei la capitolul 68.02.57 –ajutor social;
referatul nr. 396/10.11.2009, întocmit de referentul contabil;
referatele favorabile ale Comisiilor de specialitate, înregistrate la nr. 402/12.11.2009;
votul favorabil exprimat în unanimitate de toţi cei 13 consilieri locali prezenţi la şedinţă
art. 36 alin. (4) lit a) din Legea administraţiei publice locale nr. 2l5/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 2l5/2001, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:
Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2009, după cum urmează:
I- BUGETULUI LOCAL în trimestrul IV -2009:
1.
-suplimentarea cu 17.000 lei la capitolul 65.02.57-cheltuieli asistenţă socială învăţământ, acoperirea financiară
făcându-se din capitolul 11.02.01 –sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea unor
cheltuieli descentralizate;
2. -suplimentarea cu 33.400 lei la capitolul 70.02.06-cheltuieli de capital locuinţe, servicii, la articolul 71.01.30 –
alte active fixe, pentru proiectul ,,Reabilitare iluminat public în comuna Scînteia, acoperirea financiară făcânduse din capitolul 04.02.04 –04.02.04 –sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală.
3. -transferul sumei de 3.000 de lei de la capitolul 65.02.59 –burse învăţământ, la capitolul 68.02.57 -ajutor social,
acoperirea financiară făcându-se din capitolul 11.02.02 -sume defalcate din TVA,
4. -diminuarea cu suma de 10.000 lei la capitolul 65.02.59 –burse învăţământ,
5. -transferul sumei de 690 de lei de la capitolul 54.02.10 –salarii evidenţa populaţiei, la capitolul 54.02.20 –
bunuri şi servicii evidenţa populaţiei
II-LISTEI DE INVESTITII PE ANUL 2009 conform anexei la bugetele locale.
Art.2.-Contabilul este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi structura bugetului
local pe anul 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; -Va fi afişată pe site-ul şi la sediul
primăriei Scînteia, judeţul Iaşi.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Contrasemnează
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