ROMANIA
JUDETUL IASI
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Tel/Fax 0232 / 717007
H O T Ă R Â R E A NR. 57 din 30.08.2011
Privind modificarea bugetuui local pe trimestrul III 2011
Consiliul local al comunei Cucuteni judeţul Iaşi întrunit în şedinţă ordinară la data de
30.08.2011 , conform dispoziţiei primarului comunei nr.325 din 25.08.2011 ;
Având în vedere referatul contabilului unităţii înregistrat sub nr. 1604 din
25.08.2011 prin care solicită modificare bugetului local ;
Având în vedere Nota de fundamentare , proiectul de hotărâre iniţiate de primarul
comunei ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 286 din 28 decembrie 2010 a bugetului de
stat pe anul 2011 ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/ 2003 privind transparenţa deciziţională ;
Având în vedere prevederile Legii nr 273/ 2006 privind finanţele publice ;
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate ;
În temeiul art. 36 al. 4 , art. 45 al. (1) şi art. 115 al.(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată,modificată şi completată ;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă transferarea sumei de 3000 lei din contul nr. 24700220 –iluminat
public în contul nr. 24650220 –cheltuilei materiale şcoală ce reprezintă plata pentru facturile
la telefon,iluminat şi cataloage .
Art.2.Contabilul unităţii administrativ teritoriale va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri .
Art.3. Secretarul unităţii administrativ teritoriale va înainta copie de pe prezenta ;
primarului comunei, contabilului unităţii , unităţii şcolare , Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi
pentru verificartea legalităţii .

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
FELECANU JĂNICĂ

CONTRASEMNAT
SECRETAR
RUSU GICA

Adoptată în şedinţa din data de 30.08.2011 cu un număr de ______ voturi pentru___împotrivă____abţineri din numărul de____consilieri
prezenţi din numărul total de 9 consilieri în funcţie.
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind modificarea bugetuui local pe trimestrul III 2011
Primarul comunei Cucuteni judeţul;
Având în vedere adresa Unităţii şcolare nr. 1597 din 24.08.2011 prin care solicită
sume la cheltuieli materiale necesare achitării facturilor la telefon, iluminat şcoală, cataloage
Având în vedere referatul contabilului unităţii înregistrat sub nr. 1604 din 25.08.2011
prin care solicită modificare bugetului local ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 286 din 28 decembrie 2010 a bugetului de
stat pe anul 2011 ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/ 2003 privind transparenţa deciziţională ;
Având în vedere prevederile Legii nr 273/ 2006 privind finanţele publice ;
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate ;
În temeiul. 45 al. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată,modificată şi completată , emite următorul ;
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Art. 1 Se aprobă transferarea sumei de 3000 lei contul nr. 24700220 –iluminat
public în contul nr. 24650220 –cheltuilei materiale şcoală ce reprezintă plata pentru facturile
la telefon,iluminat şi cataloage .
Art.2.Contabilul unităţii administrativ teritoriale va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri .
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NOTA DE FUNDAMENTARE
La proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2011
Bugetul local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 a fost aprobat prin Hotărârea
consiliului local nr. 13 din 17.02.2011 , rectificat conform prevederilor Legii bugetului de stat
nr. 286/2010 şi a Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, prin hotărârea nr. 50 din
26.07.2011 .
Se impune modificarea bugetului local prin transferarea sumei de 3000 lei din
contul nr. 24700220 –iluminat public în contul nr. 24650220 –cheltuilei materiale şcoală
pentru plata facturilor la telefon ,iluminat şi cataloage .
Faţă de cele prezentate supunem spre aprobarea Consiliului local , proiectul de
hotărâre alăturat .
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