
ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

COMUNA ADAMCLISI

PRIMAR

H OTARA RE

privind aprobarearectiflcarii bugetului Consiliului Local Adamclisi pe anul
2ol0

Consiliul local Adamclisi intrunit in sedinta ordinara din 31.12.2010

Avand in vedere :

Proiectui de hotarare si expunerea de motive prezentate de dorrmul primar
Burcea Anton Tudorel privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2010:

Avizul comisiei de specialitate pentru agricultura ,activitati economice financiare ,
amenajarea teritoriului si urbanism ,protectia mediului si turism ,administrarea domeniului
public si privat al comunei, gospodarire comunala

Raportul compartimentului contabilitate;
Avizul de legalitate al secretarului comunei;

In temeiul prevederilor Legii nr. 11//2010 a bugetului de stat pe anul 2010 , ale
Legii 273/2006 privind finantele publice, ale art. 36, alin (4), litera -a art. 45,alin(2), litera
-a-

, din Legea nr. 215/2001, republicata:

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba modificarea Hotararii Consiliului Local Adamclisi nr.51
din 30.11.2010 in sensul rectificarii bugetul local al Consiliului local Adamclisi pentru

anul 2010 cu un volum de :

VENITURI TOTALE RON 4487762

Din care

Venituri proprii 668900
Sume defalcate din cote de 22% pentru echilibrarea bugetelor
Locale 1587107

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale din
Cotastatului 42253

Sumedefalcate din TVA pemtru invatamant 803495
Sume defalcate din TVA pentru ajutor social 381355
Sume defalcate din TVA pentru Baza Sportiva 300000
Sume defalcate din TVA pentru sustinerea sistemului de
Protectie a persoanelor cu handicap 155220



Subventii 09432

Sume defalcate din TVA pentru drumuri publice
Sume ce se vor folosi in anul 2ol 0 din fondul de rulment

Sume din fondul de rulment pt. acoperirea golului de casa 61000

CHELTUIELI TOTAL RON

Din care

4487762

Administratie publica
Din care investitii

Invatamant din care:

- investitii
- burse

Cultura

Din care investitii

Asistenta sociala

Servicii si dezvoltare publica
Cheltuieli drumuri

Alte actiuni economice P.S.I.

Politie comunitara

1579881

172000

943364

471183

306000

666507

273208

366619

17000

170000

Art. 2. Veniturile se constituie din impozite si taxe locale §i alte venituri de la
populatie, sume din care cota de 22% pentru echilibrarea bugetului local, din sume
defalcate din T.V.A.

Cheltuielele prevazute in bugetul local pe anul 2010 reprezinta limite
maxime care nu pot fi depa§ite iar modificarile se pot face numai in condi iile legii.

Art. 3 . Contabilul §i secretarul comunei se vor ocupa cu ducerea a
indeplinire a prevederilor prezentei hotarari §i a comunica tuturor persoanelor §i
institutiilor interesate .

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 11 voturi pentru, nr.- voturi
abtineri, nr.- voturi impotriva din totalul de 11 consilieri in functie.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Oancea Vasile / Contrasemnat


