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ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL LOCAL LUNGANI
Tel./Fax: 0232-322.957

HOTARAREA NR. 14
din 29.0
29.08
.08.2007

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pe anul
2007
Consiliul Local Lungani, judetul Iasi;
Avind in vedere proiectul de hotarire initiat de dl. Viceprimar Simion
Constantin;
Avind in vedere notele de fundamentare initiate de dl. Simion
Constantin, viceprimarul comunei Lungani cu privire la rectificarea
bugetului local aprobat pentru anul 2007;
Avind in vedere referatul d-nei Gimbuta Marieta, referent cu
atributiile specifice contabilului, inregistrat la nr. 2776 din 08.07.2007 prin
care propune rectificarea bugetului pe trimestrul III/2007 cu suma de 20 mii
lei;
Avind in vedere adresa cu nr. 6710/20.08.2007 din partea
Inspectoratului Scolar al Judetului Iasi;
Avind in vedere avizul Comisiei economice;
Avind in vedere prevederile art. art. 38 alin 2 lit d, coroborat cu
prevederile alin. 6, punctul 6. din Legea 215/2001 republicata privind
administratia publica locala;
Avind in vedere prevederile HG 919/2007 privind repartizarea unor
sume din transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale, prevazute in
bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, pentru finantarea in
anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant
preuniversitar de stat, precum si pentru modificarea unor acte normative;
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Avind in vedere prevederile Legii 486/2006 privind bugetul de stat
pe anul 2007;
Avind in vedere avizul Comisiei economice;
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, adopta prezenta:

HOTARARE:
ART. 1. Se rectifica bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2007, pe
trimestrul III, conform anexei care face parte din prezenta hotarire, astfel:
-

Capitolul 04.02.01, « Cote defalcate din impozitul pe
venit », cu suma de 10 mii ;

-

Capitolul 67.05.02.01 « Sport » cu suma de 10 mii lei;

-

Capitolul 42.02.14 cu suma de 100 mii lei ;

-

Capitolul 65.02.71 « Invatamint – Constructii », cu suma de
100 mii lei pentru reabilitare gradinita sat Crucea;

-

Capitolul 51.02.10 « Autoritati Executive – Cheltuieli de
personal » cu suma de 10 mii in rosu concomitent cu
51.02.20 «Autoritati executive - Bunuri si servicii» cu suma
de 10 mii in negru;

ART. 2. Compartimentul de contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Lungani va aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotariri.
ART. 3. Secretarul unitatii administrativ teritoriale va comunica copie
dupa prezenta Institutiei Prefectului Judetului Iasi, pentru verificarea
legalitatii, primarului comunei Lungani, referentului cu atributiile specifice
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contabilului, DGFPCFS Iasi, Trezoreriei Tg. Frumos, si o va aduce la
cunostinta publica prin afisare.
Prezenta hotarire a fost adoptata
adoptata in sedinta

ordinara

de astazi,

29.08.2007, cu un numar de 15 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 ”abtineri”
din 15 consilieri prezenti la lucrarile sedintei din totalul de 15 consilieri.

Presedinte sedinta,
Consilier,

MUNTEANU LAURENTIU

Contrasemneaza pentru legalitate,
SECRETAR,
Licentiat in stiinte administrative

Teodora Marilena ALECSA

