ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro
H O T A R A R E A Nr.44
Din 18 Septembrie 2014
Privind: Rectificarea bugetului local pe anul 2014
Consiliul local Romanu intrunit in sedinta ordinara la data de 18.09.2014;
Avand in vedere:
-Contractul de finanțare pentru Programul Național de dezvoltare locală-Subprogramul”Modernizarea
satului romănesc”înregistrat sub nr.1875 din 3.07.2014 la Primaria comunei Romanu,judetul Brăila;
Raportul d-nei Inspector Taraş Fanica cu privire la necesitatea aprobării rectificării bugetului local ;
Avizele comisiilor de specialitate;
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 ,ale art.3 lit.a,art.8.10 din OUG 28/2013 pentru aprobarea
Programului Național de dezvoltare locală,ale art.13 alin.2 din Normele Metodologice pentru aplicarea OUG
28/2013 aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului,ministrul Dezvoltării regionale si Administrației Publice
nr.1851/2013 cu modificarile si completarile ulterioare;
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 rectifică bugetul local cu suma de 1.300.000 lei,finanțare din bugetul Miniosterului
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice la: cap.Subvenții ------------------ +42.05.65
cap.Cheltuieli drumuri--------- +24.84.02.71
Art.2. Se rectifică bugetul local cu suma de 6 mii lei la cap. + 61.02.20 – Situații de urgență
- 70.02. 20- Iluminat public
Art .3. D-na Inspector Taraş Fănica va duce la îndeplinire prezenta hotarare.
Art..4. D-ul secretar de comună va face publică prin orice mijloace de informare persoanelor
interesate.

Preşedinte de şedinţă,
Șișu Dumitru

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar comună,
Zainea Cristian George
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