CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DRAGOS – VODA
JUDETUL CALARASI

HOTARARE
privind rectificarea bugetului local pe anul 2008
Consiliul local al comunei Dragos – Voda , judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara in data
de 08.07.2008., ora 10:00, in sala de sedinte a Consiliului local
Avand in vedere :
- Expunerea de motive a d-lui Moldoveanu Marius – Primarul comunei Dragos – Voda
- Raportul compartimentului buget , finante- contabilitate din cadrul aparatului propriu al
primarului comunei Dragos - Voda
- Prevederile art . 19 alin ( 2 ) din legea 273 / 2006 privind finantele publice locale
- Prevederile legii nr 482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou nascuti
- Prevederile legii nr. 396 / 2006 privind acordarea sprijinului financiar la
- constituirea familiei
- Prevederile HGR 364 / 2008privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe'anul 2008, pentru finanţarea unor
cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale.
- Prevederile art. 36 alin ( 4 ) lit ( a ) din legea 215 / 2001 – legea administratiei publice
locale
- Prevederile art. 6 din legea 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica
In temeiul art 45 (2) din legea 215 / 2001 – legea administratiei publice locale, republicata
HOTARASTE :
Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului local al comunei Dragos – Voda , pe anul 2008, astfel :
TOTAL VENITURI
+29.585,31 Lei
- Cap. 42.02.01.
+ 26.235,31 lei
- cap. 42.02.36
+ 1.350,00 lei
- cap. 42.02.33
+ 2.000,00 lei
TOTAL CHELTUIELI
- cap. 68.02.57.01 -Trusou
- cap. 68.02.10 -Slarii Centrul de zi

+29.585,31 lei
+ 3350,00 lei
+ 26.235,31lei

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza dl. Moldoveanu Marius primarul
comunei Dragos Voda si d- na Iordache Manda – contabil
Secretarul comunei Dragos – Voda va comunica prezenta hotarare autoritatilor , institutiilor si
persoanelor interesate
Prezenta hotarare a fost adoptatata cu 11 voturi pentru din 11 consilieri in functie.
Nr. 27
Adoptata la Dragos – Voda
Astazi 08.07.2008

Presedinte de sedinta
POPA ION

Contrasemneaza secretar
VIOREL ADAM

