ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
COMUNA ŞINTEREAG
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Şintereag, pe
anul 2010
Consiliul local al comunei Şintereag întrunit în şedinţa ordinară din data
de 29.09.2010 în prezenţa a 12 consilieri,

Având în vedere:
-

-

-

-

adresa nr.13621 din 01.07.2010 a Direcţiei Generale a Finanţelor
Publice a judeţului Bistriţa - Năsăud de comunicare a modificării
repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale;
adresa nr.18719 din 08.09.2010 a Direcţiei Generale a Finanţelor
Publice a Judeţului Bistriţa – Năsăud de comunicare a modificării
repartizătii pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor cu salariile din învăţământul
preuniversitar de stat;
adreas nr.17739 din 26.08.2010 a Direcţiei Generale a Finanţelor
Publice a judeţului Bistriţa – Năsăud de comunicare a rectificării şi
repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat pe anul 2010, influenţe aprobate prin O.U.G.
nr.18/2010 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 şi
repartizarea prin Decizia nr.268/2010 a directorului executiv al DGFP
Bistriţa – Năsăud şi adresa MFP nr.372583/2010;
adresa nr. 6282 din 28.09.2010 a Consiliului Judeţean Bistriţa –
Năsăud de modificare a sumelor defalcate din TVA şi a cotelor din
impozitul pe venit pe anul 2010;
expunerea de motive a primarului comunei Şintereag, înregistrată cu
nr.I.6/2923 din 18.08.2010;
raportul nr.I.6/3157 din 15.09.2010 al compartimentului contabilitate
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Şintereag,întocmit de doamna Farcaş Valeria - Mariana – inspector, cu

-

-

-

privire la rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei
Şintereag, pe anul 2010;
raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local
Şintereag pentru buget, finanţe, comerţ şi servicii publice,
administrarea domeniului public şi privat, înregistrat cu nr.I.9/3320
din 28.09.2010;
raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului local
Şintereag pentru administraţie publică locală, juridică, protecţie
socială, apărarea drepturilor omului, sănătate, învăţământ, cultură,
culte, sport, turism, agricultură şi silvicultură înregistrat cu nr.I.9/3321
din 28.09.2010;
raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 a Consiliului local
Şintereag pentru urbanism, amenajarea teritoriului, realizarea
lucrărilor publice, protecţia mediului, comunicare şi integrare
europeană şi relaţii externe înregistrat cu nr.I.9/3322 din 28.09.2010;

În conformitate cu:
-

-

prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.55/2010
privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice;
prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.63/2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, precum şi stabilirea unor măsuri financiare;
prevederile Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în
vederea restabilirii echilibrului bugetar;
prevederile art.19 alin.(1), art.20 alin.(1) lit.,,a”, art.25, art.26, art.32
alin.(1) şi alin.(2), art.33 alin.(1)- alin.(5), alin.(7)-alin.(9), art.39,
art.41, art.42, art.44 alin.(1), art.45, art.46 şi art.49 alin.(4) şi alin.(7)
din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
prevederile art.3, art.4, art.6, art.8, art.9, art.19, art.20, art.22 şi art.23
din Legea nr.11/2010 – Legea bugetului de stat pe anul 2010;
prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Şintereag nr.5 din
09.03.2010 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al
comunei Şintereag pe anul 2010;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.,,b”, alin.(4) lit.,,a”, art.45
alin.(2) lit.,,a”, alin.(4), art.63 alin.(1) lit.,,c” şi alin.(4) lit.,,a” şi lit.,,b” şi art.115

alin.(1) lit.,,b”, alin.(3), alin.(5) şi alin.(7) din Legea nr.215/2001, republicată,
Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei
Şintereag, pe anul 2010, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
primarul comunei Şintereag - domnul Bob Ioan şi compartimentul contabilitate din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Şintereag.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică de către doamna Irimieş Adriana
Gabriela – secretar al comunei Şintereag cu:
-

Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa- Năsăud
domnul Bob Ioan - primarul comunei Şintereag;
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bistriţa - Năsăud;
compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Şintereag.
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Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi ,,pentru” din totalul de 12 consilieri locali
prezenţi.

