ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOLJEŞTI
617160 - DOLJEŞTI, Tel/fax 0233/780.514, 0233/780756;
0233/780757
adresa de internet: www.primariadoljesti.ro;
e-mail: primcomdoljesti@yahoo.com
HOTĂRÂREA
nr. 32 din 29.04.2009
privind rectificarea bugetului local pe anul 2009
Consiliul local al comunei Doljeşti, judeţul Neamţ;
Examinând expunerea de motive a primarului comunei Doljeşti
referitoare la proiectul rectificării bugetului local;
Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului
local şi a raportului de specialitate al serviciului de contabilitate din
aparatul de specialitate al primarului comunei;
Având în vedere prevederile:
- art. 36, alin. (2), lit ,,b” şi „d”, alin. (4), lit. „a” şi „d” şi alin. (6) lit.
„a” pct. 1 - 19 din Legea administraţiei publice locale nr.215 /2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- adresa nr. 2225/21.04.2009 prin care se comunică fondurile
alocate de Direcţia generală a finanţelor publice Neamţ aprobate de HG
nr. 432/2009, prin care s-au repartizat pe proiecte sumele defalcate din
TVA pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a
unor baze sportive din spaţiul rural pe anul 2009, cod 11.02.07;
- Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009;
- adresa nr. 2231/24.04.2009 prin care se comunică fondurile
diminuate de Direcţia generală a finanţelor publice Neamţ aprobate de
art. 16 din OUG nr. 34/2009, cu privire la rectificarea bugetară pe anul
2009 cu influenţele la sumele defalcate din TVA pentru finanţarea
cheltuielilor de personal din instituţiile de îânvăţământ prteuniversitar
de stat;
- H.C.L al comunei Doljeşti nr. 21/31.03.2008 privind aprobarea
bugetului local al comunei Doljeşti pe anul 2009;
- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 45, alin.(2), litera „a” şi 115 alin. (1) lit.
„b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1._ (1) Bugetul local pe anul 2009 stabilit la venituri în sumă
de 5793 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 5793 mii lei, se rectifică prin
suplimentarea cu 319 mii lei, rezultând suma de 6112 mii lei atât la
venituri cât şi la cheltuieli.
(2) Sinteza bugetului local pe anul 2009, structurat la venituri, pe
capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe capitole, subcapitole, titluri,
articole de cheltuieli şi paragrafe pe trimestre, este prevăzută în anexa
nr.1 la HCL nr. 21/31.03.2009.
Art.2._Bugetul centralizat al comunei şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii, este prevăzut în anexa nr. 2 la
HCL nr. 21/31.03.2009.
Art.3._Bugetul de venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara
bugetului local este prevăzut în anexa nr. 3 la HCL nr. 21/31.03.2009.
Art.4._Lista de investiţii din fondul de rulment este prevăzută în
anexa nr. 4 la HCL nr. 21/31.03.2009.
Art.5._ Lista de investiţii publice pe programe este prevăzută în
anexa nr. 5 la HCL nr. 21/31.03.2009.
Art.6._Primarul comunei Doljeşti, în calitate de ordonator principal
de credite, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.7._Secretarul comunei Doljeşti va aduce la cunoştinţa
locuitorilor prezenta hotărâre şi o va înainta autorităţilor şi persoanelor
interesate:
- Prefectului judeţului Neamţ;
- Primarului comunei Doljeşti;
- Compartimentului contabilitate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Contrasemnează,
FARCAŞ MIHAI
SECRETAR, ŞOICAN IOSIF
Red./Proc.: SI/SI
Ex. 6; Ds. C. 4.

Notă:

1. Consilieri prezenţi 15 din totalul de 15 consilieri ce formează consiliul local.
2. Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 15 voturi pentru.

