
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA CRUCEA
CONSILIUL LOCAL CRUCEA

HOTARAREA NR. I
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2009 .

Consiliul Local al comunei Crucea ,judetul Constanta in sedinta din
15.01.2010 , avand in vedere:

- Expunerea de motive cu privire la rectificarea bugetului local pe anul
2009 prezentata de inspector contabil;

- Adresa nr.5513/23.12.2009 a Consiliului Judetean Constanta ,Directia
Generala Buget Finante ,Serviciul Buget prin care se comunica adoptarea

Hotararii nr.367/18.12.2009 privind repartizarea pe unitati administrativ
teritoriale a procentului de 20% din cota de 22% din impozitul pe venit pentru
sustinerea programelor de dezvoltare locala si de infrastructura pe anul 2009 in
suma de 106.060 lei pentru urmatoarele proiecte:

- reabilitare scoala loc.Crucea -documentatie tehnico- economica in suma
de 76.060 lei;

- intocmirea dosar de finantare proiect Reabilitare drumuri comunale ,
infiintare camin de batrani si dotare camin cultural ,corn. Crucea ,jud.Constanta-
PNDR M322 in suma de 30.000 lei;

- sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului preuniversitar
de stat, cheltuieli de personal cu suma de 4.000 lei;

- sume defalcate din TVA pentru ajutoar social in suma de 20.000 lei;
In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele

publice locale ale Legii nr.388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008 ;
In temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit. b coroborat cu alin. 4 , lit. a si

ale art. 45, alin 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
loc~la, republicata.

Art.1 Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2009 , majorandu-se cu
suma de 130.060 lei prevederile anuale fiind 8.237.173 lei atat la partea de
venituri cat si la partea de cheltuieli , pe surse de venituri si cheltuieli ,pe
capitole si subcapitole bugetare prevazute in anexa ce face parte integranta din
prezenta

Art.2 Primarul comunei impreuna cu compartimentul financiar contabil
vor urmari realizarea veniturilor si cheltuielilor prevazute in bugetul local.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu --L't2.- voturi pentru, -voturi contra
SI -abtineri.

Avizez pentru legalitate,
Secretar,

DANIELAJI A


