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H O T A R A R E A  Nr.27 

Din 30 Iunie  2014 
                                                                                                
             Privind:  Modificarea bugetului local pe  anul  2014 
 
              Consiliul local Romanu intrunit in sedinta ordinara la data de 30.06.2014; 
              Avand in vedere: 
              Raportul d-nei Inspector Taraş Fanica cu privire la necesitatea aprobării modificării  bugetului 
local  ; 
              Avizele comisiilor de specialitate; 
              In baza Legii nr.356 din 19.12.2013 privind Legea Bugetului de Stat pe anul 2014; 
              In baza art.34,alin.2 si art.50 din Legea nr.273/2006,modificată ,privind finanţele publice locale 
modificata si completata cu OUG nr.63/2010 precum si stabilirea unor masuri financiare si a Legii 
nr.571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare privind Codul Fiscal;       
               In conformitate cu  art.36,alin..1,2 lit. c şi alin. 4 lit.a din Legea nr.215/2001 republicată cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
              In temeiul art. 45,alin.2 lit. a  din Legea nr.215/2001 republicata cu modificarile ulterioare 
privind administratia publica locala 
 
 
 
                                                                         H O T A R A S T E    
 
 
 : 
                Art.1. Se  modifică  bugetul local pentru trim II. în sumă de 20 mii lei, pentru plata lucrărilor 
de dezăpezire din  iarna anului 2013-2014  astfel: 
                                                                                                   
     
- impozit teren extravilan ------------- cap. 07.02.03    +  20 mii lei 
- cheltuieli situaţii de urgenţă --------  cap. 61.02.20    +  20 mii lei 
                
                                                                                                        
               Art .2. D-na Inspector Taraş Fănica va duce la îndeplinire prezenta hotarare. 
               Art..3. D-ul secretar de comună va face publică prin orice mijloace de informare persoanelor 
interesate. 
 
                                                 
                              Preşedinte de şedinţă,                                                CONTRASEMNEAZĂ, 
                                    Surdu Teodor                                                            Secretar comună,                                        

                                                                                                  Zainea Cristian George 
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