ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI

H O T Ă R Â R E A NR. 19
din 28.02.2012
Privind modificarea bugetului local pe anul 2012
Consiliul local al comunei Cucuteni,judeţul Iaşi ,întrunit în şedinţă ordinară astăzi 28.02.2012
conform dispoziţiei primarului nr. 21 din 23.02.2012 şi a convocatorului nr. 396 din 23 02.2012 ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 44 din 17.02.2012 prin care aprobă
alocarea sumei de 10.000 lei din fondul de rezervă bugetară ;
Având în vedere expunera de motive nr. 400 din 23.02.2012 , proiectul de hotărâre emise de
primar pentru modificarea bugetului local cu suma de 10.000 lei ;
Având în vedere referatul de specialitate al compartimentului de contabilitate nr.397 din
23.02.2012 ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale ,modificată ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 293 din 21 decembrie 2011 a bugetului de stat pe anul
2012;
Având în vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate pentru proiectul de hotărâre ;
Având în vedere prevederile 36 al.(4) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală,republicată şi modificată ;
În temeiul art. 45 al.(1) şi art. 115 al.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală , republicată şi modificată ;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă modificarea Bugetul de venituri şi cheltuilei al comunei Cucuteni pentru
anul 2012 , după cum urmează;
Venituri
-

capitolul 21430208 -

suma de 10.000 lei trimestrul I 2012

Cheltuieli
- capitolul 24840271 - suma de 10.000 lei trimestrul I 2012
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se autoriză compartimentul de
contabilitate din aparatul de specialitate a primarului comunei Cucuteni . .
Art.3. Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va înainta copie de pe prezenta primarului
comunei, compartimentului de contabilitate , Instituţiei Prefectului pentru verificarea legalităţii şi o va
afişa spre luare la cunoştinţă de cei interesaţi .

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
STUPCANU VIOREL
CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR
RUSU GICA

Adoptată în şedinţa din data de 28.02.2012 cu un număr de ______ voturi pentru___împotrivă____abţineri din numărul de____consilieri prezenţi din
numărul total de 9 consilieri în funcţi

