ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA RAFAILA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737541 – RAFAILA - Telefon/fax: 0235/459274;
Telefon/fax : 0235/459332

HOTĂRÂREA Nr. 39/2010
privind aprobarea rectificării a V-a a bugetului local, pe anul 2010

având în vedere:
- adresa Directiei Generale a Finantelor Publice Vaslui, nr. 1433/05.10.2010;
- Hotararea Guvernului nr. 977/2010 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din
taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze
sportive din spaţiul rural pe anul 2010, instituit prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 privind
instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural;
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei, raportul de avizare
al comisiei de specialitate, precum şi raportul compartimentului de resort, din care reiese necesitatea
rectificării a V-a a bugetului local, pe anul 2010;
- prevederile Legii nr. 11/2010 – legea bugetului de stat pe anul 2010;
în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
în temeiul art. 36 alin. (2) lit. „b“ , alin. (4) lit. „a”, art. 45 alin. (2) lit. „a” şi art. 115 alin. (1)
lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Rafaila, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă rectificarea a V-a a bugetului local al comunei Rafaila, pe anul 2010, la partea
de venituri şi cheltuieli, conform anexei, care face parte integrantă prin prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Rafaila, judeţul Vaslui,
prin compartimentul Buget, contabilitate, impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Rafaila, judeţul Vaslui.
Rafaila, 15 octombrie 2010

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ivanciu Viorel

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rafaila,

Jrs.Sârcu Geanina - Elena

