ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA CHETANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.18

din 29 aprilie 2009
privind rectificarea bugetului Consiliului local pe anul 2009
Consiliul local al comunei Chetani, judetul Mures
Văzând Expunerea de motive nr. 1166 din 24.04.2009 la proiectul de hotărâre
privind rectificarea bugetului Consiliului local pe anul 2009, precum şi avizul comisiei de
specialitate,
Ţinând seama de articolul nr.19 al Legii nr.273/2006 privind finanţele publice
locale,
Văzând prevederile:
- H.G. nr.432/08.04.2009 a Guvernului României prin care a fost aprobat
repartizarea de sume din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea Programului de
dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural pe anul 2009,
- Legea nr.18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009,
- OUG nr.34/2009 privind rectificarea bugetară pe anul 2009,
În temeiul articolului nr.27, art.36 aliniat (4) lit.(a), articolului nr.45 alin (2)
lit.(a) şi art.115 alin.(1) litera „b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Bugetul Consiliului local al comunei Chetani pe anul 2009 se rectifică, după
cum urmează:
- majorarea veniturilor cu suma de 349 mii lei repartizată prin HG
nr.432/2009 pentru realizarea obiectivului
„Canalizare şi staţie de epurare în
localitatea Chetani”
- diminuarea bugetului local cu 95 mii lei din sumele defalcate din TVA
pentru finanţarea cheltuielilor de personal ale cadrelor didactice din învăţământul
preuniversitar de stat
Art.2. Detalierea cheltuielilor rectificate pe articole şi aliniate se face conform
anexei la prezenta hotărâre.
Art.3. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, răspunde dl.Cucerzan Marius
primarul comunei în calitate de ordonator principal de credite.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Csegoldi Nicolae Zsolt
Contrasemnează
SECRETAR
Crefelean Ioan
Dact/red.C.I
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul a 11 consileri din cei 11 consileri care compun Consiliul local

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL CHETANI
Nr.1166 din 24.04.2009
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Local pe anul 2009
În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, Consiliul local poate aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri
fundamentate ale ordonatorului principal de credite.
Prin Hotărârea Guvernului României nr.432/08.04.2009 , au fost alocate sume din TVA
pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul
rural pe anul 2009,
Conform acestei hotărâri Consiliului local al comunei Chetani i-a fost alocată suma de 349
mii lei pentru realizarea obiectivului „ Canalizare şi staţie de epurare în localitatea Chetani”, astfel
că bugetul Consiliului local Chetani se majorează cu această sumă atât la partea de venituri cât şi
la partea de cheltuieli, ajungând astfel la un volum de 3.771.906 lei.
Prin OUG nr.34/2009 privind rectificarea bugetară pe anul 2009, bugetul Consiliului local
Chetani a fost diminuat cu 95 mii lei din sumele defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor de
personal ale cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar de stat, astfel că la această dată
bugetul local de venituri şi cheltuieli a Primăriei comunei Chetani este 3.676.906 lei.
Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

PRIMAR
Cucerzan Marius

