CONSILIUL LOCAL LUNGANI
JUDETUL IASI

HOTARAREA NR. 8
din 30.05.2007

privind modificarea Bugetului local aprobat pe anul 2007
Consiliul Local Lungani, judetul Iasi;
Avind in vedere proiectul de hotarire initiat de dl Gh. Pricopie, primarul comunei
Lungani;
Avind in vedere referatul d-nei Gimbuta Marieta, contabil, inregistrat la nr.
_______ din ___/___/2007 prin care propune rectificarea bugetului pe trimestrul II/2007
cu suma de 35.8 mii lei;
Avind in vedere prevederile Legii 486/2006 privind bugetul de stat pe anul
2007;
Avind in vedere prevederile OG 3/2007 privind masurile financiar-fiscale din
domeniul protectiei sociale;
Avind in vedere prevederile Comisiei de specialitate;
Avind in vedere prevederile Legii 24/2000 cu modificarile si completarile
ulterioare, privind tehnica legislativa;
Avind in vedere ca sunt indeplinite conditiile cerute de Legea 52/2003 privind
transparenta decizionala;
In temeiul art. 45 din Legea 215/2001, republicata privind administratia publica
locala;

HOTARASTE:
ART. 1. Se rectifica bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2007 pe trimestrul II
cu suma 35.8 mii lei, cu marirea veniturilor proprii la capitolele 040401 cu 7 mii lei,
1

070201 cu 3 mii lei, 360250 cu 8.8 mii lei, 390207 cu 8 mii lei, 420233 cu 3 mii lei,
420236 cu 6 mii lei, conform anexelor care fac parte din prezenta hotarire, astfel:
-

cap 51.02.20 cu suma de 6 mii lei pentru plata cofinantarii actiunii
SMURD (conventie cu CL TG Frumos)

-

cap 51.02.10 cu suma de 6 mii lei in rosu;

-

cap 51.02.71 cu suma de 3 mii lei pentru achizitionarea unui
calculator;

-

cap 67.02.51 cu suma de 10 mii lei pentru caminul cultural din satul
Zmeu;

-

cap 70.02.71 cu suma de 8.6 mii lei pentru intretinere drumuri
comunale;

-

cap 67.02.20 cu suma de 2.5 in rosu concomitent cu suma in negru la
67.02.71 pentru achizitionarea unui calculator la biblioteca Lungani.

ART. 2.
2. Compartimentul de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.
ART. 3.
3. Secretarul unitatii administrativ teritoriale va comunica copie dupa
prezenta primarului, DGFPCFS Iasi, Trezoreriei Tg. Frumos, contabilului, Institutiei
Prefectului Judetului Iasi, pentru verificarea legalitatii si o va aduce la cunostinta
publica prin afisare.

Presedinte sedinta,
Consilier, Murgu Cezarica

Contrasemneaza pentru legalitate,
SECRETAR,
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Maria Vornicu
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