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HOTĂRÂREA
nr. 53 din 26 iunie 2009
privind aprobarea unor virări de credite bugetare de la un
capitol la un alt capitol în cadrul clasificaţiei bugetare a
comunei Doljeşti
Consiliul local al comunei Doljeşti, judeţul Neamţ;
Examinând raportul primarului comunei Doljeşti, însoţit de
raportul de specialitate al serviciului contabilitate privind
propunerile de virări de la un capitol la un alt capitol în cadrul
clasificaţiei bugetare a comunei pe anul 2009;
Având în vedere prevederile:
- art. 36, alin. (2), litera ,,b”, coroborat cu alin. (4), litera „a”
din Legea administraţiei publice locale nr.215 /2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 49 alineatele (4) (6) şi (7) din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 82 din 24.12.1991 a contabilităţii, republicată în
M.Of. nr. 454/18.06.2008;
Văzând avizul favorabil al comisiei pentru agricultură,
activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului, urbanism,
protecţie mediu şi turism;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 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._ În bugetul comunei Doljeşti pe anul 2009 adoptat
prin Hotărârea Consiliului local Doljeşti nr. 21/2009, se aprobă,
începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar, virări de credite
în cadrul clasificaţiei bugetare de la un capitol la un alt capitol,
după cum urmează:

Nr. Capitolul de la
crt. care se virează
1.
67.02.
Cultură, recreere
şi religie
2.
74.02.
Protecţia
mediului
3.

84.02.
Drumuri

Capitolul la care se virează
51.02. Administraţie
65.02. Învăţământ
TOTAL
61.02. Ordine publică şi siguranţă
65.02. Învăţământ
68.02. Asistenţă socială
TOTAL
70.02.
Locuinţe,
servicii
şi
dezvoltare publică
68.02. Asistenţă socială
TOTAL

Suma
- lei 65 900
39 100
105 000
21 000
35 900
12 600
69 500
35 000
4 400
39 400

Art. 2._Se modifică lista de investiţii, aprobată prin HCL nr.
21/2009, potrivit anexei la această hotărâre.
Art. 3._Contabila din aparatul de specialitate al primarului, cu
atribuţii în execuţia bugetului, va opera modificările în clasificaţia
bugetară pe anul 2009 conform art. 1 de mai sus.
Art. 4._Secretarul comunei va înainta prezenta hotărâre
autorităţilor şi persoanelor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
VASILIU ANA

Notă:
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1. Consilieri prezenţi 13 din totalul de 15 consilieri ce formează consiliul local.
2. Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 13 voturi pentru.

