CONSILIUI, LOCAL COSTULENI
JUDETUL IA$I

TF

NR. /' '
privind aprobarea rectificlrii bugetului local de venituri $i
pe anul 20'16
"n"ttui"ti
Consiliul Local al comunei Costulenijudelul Iaqi intrunit
in gedinla ordinarl din

HOTARAREA

data de 25 februarie2016,

Avdnd in vedere comunicarea D.G.R.F.P. tasi prin care se transmit sumele defalcate
din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizatela nivelul comunelor, oraselor
si municipiilor alocate prin H.G. nr. 3612016 , rcpartizate prin Decizia nr.
973111.02.2016 a Directorului general al D.R.F.P. Iasi;
Avdnd in vedere prevederile Legii nr. 24812015 privind stimularea participdrii ?n
inv6(dmdntul preqcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;
Avdnd in vedere nota de fundamentare intocmitl de d-na Birlescu Carmen . Mariana,referent superior in cadrul compartimentului financiar-contabil al Primdriei
comunei Costuleni, .judelul lagi;
Avdnd in vedere avizul Comisiei permanente de specialitate din cadrul Consiliului
Local Costuleni ;
Avdnd in vedere prevederile Legii nr. 27312006 cu modificarile qi complet[rile
ulterioare;

in

temeiul dispoziliunilor art.45 alin

(l) din Legea nr. 215/2001

privind

administralia publica locald cu modific5rile si completarile ulterioare,

Art.l.

HoTAnAgTE:

s;

aprobl rectificarea bugetului local de venituri ;i cheltuieli
al comunei Costuleni, jud. Iaqi pe anul 2016, dup5 cum urmbazl:
Se

La venituri :
Nr.crt
lndicator
t.
I l.02.00"Sume
ai

-

defalcate

pentru finantarea

din

TVA
cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor,
gqqqlq, si mun icipiilor"
TOTAL VENITURI
La cheltuieli
Nr.c11
Indicator

mii leiTRIM I
+ 24,31

+24,31

-

:

mii lei
Influentd

trim.

l.

CAP. 65.02.50, tit.57.02.04. "A|te cheltuieli in
domeniul invatamantului- tichete cadou acordate
pentru cheltuieli sociale".

I

+24,31

TOTAL CHELTUIELI
+24.31

Art2. Secretarul Consiliului Local Costulenijudelul la;i
hotardre domnului Harabagiu Dumitru

-

va comunica

copii

dLrp6 prezenta

primarul comunei Costulenijudetul la;i, Prefecturii judelului laqi

pentru control gi verificarea legalite1ii,D.G.R.F.P. IaEi, Trezoreriei Riduclneni-'qi doamnei Birlescu
Carmen- Mariana pentru luare la cunostin{6 si ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hothrari.

Total consilieri

Datd astdzi,2S
PRESEDINTE

EAZA
AR,

ANCHIDIM

EDANA-MANUELA

