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JUDETUL rA$r
CONSILIUL LOCAL COSTULENI

HoTAnAREA N*.)0

privind rectificarea bugetului local de venituri

qi

cheltuieti al comunei Costuleni, jud. Iaqi pe

anul 2015

Consiliul Local al comunei Costulenijude{ul Iaqi intrunit in qedin.ta extraordinarl din
data de 09 iulie 2015
Avdnd in vedere nota de fundamentare a d-lui Onofrei Constantin, viceprimarul comunei
Costuleni judelul laqi,inregistrat6 cu nr.253130.06.2015 prin care propune spre analizi gi aprobare
utilizarca sumei de 89.280 lei alocat[ in bugetul initial al comunei pentru repara{ii asfaltice pe
tronsonul Cozia-Covasna pentru finanlarea lucrdrilor de pietruire a drumurilor DC 809 qi DS 555 ;
Av6nd in vedere referatul d-nei Birlescu Carmen, contabil in cadrul primariei Costuleni, jud.
IaEi, inregistrat sub nr.254/30.06.2015,prin care propune rectificarea bugetului de venituri;i
cheltuieli pe anul 2015 cu sumele rf,mase neutilizate reprezent6nd cheltuieli de personal ale
mediatorului sanitar gi utilizarea acestora pentru sus,tinerea celorlalte cheltuieli de personal ;
Avdnd in vedere prevederile Legii nr. 27312006 a finanlelor publice locale;
Avand in vedere avizul Comisiei pentru dezvoltarea economico- social5, buget finante,
administrarea domeniului public Ei privat al comunei, servicii si comer!, gospodarirea comunala ;i
proteclia mediului ;
Avdnd in vedere Legea nr.52/2003 privind Transparenta Decizionali;
in temeiul dispoziliunilor art.68 atin 1t; din Legea nr. 21512001privind administralia public[
local5 cu modificdrile qi completirile ulterioare,

rrorAnAgrE:

ART.I Se aprobl rectificarea bugetului local de venituri qi cheltuieli aI comunei
Costuleni, jud. Iagi pe anul 2Ol5 , dupl cum urmeazl:
La venituri :
CAP.07.02.03<Impozit pe terenul din extravilan > = + 9.06 mii lei,
Cl^P.42.00.41 < Subvenlii din bugetul de stat pentru finanlarea sinitiitii > = - 9.06 mii lei;
La cheltuieli :
CAP.51.01.03. titlul 10. <Autoritiili executive- cheltuieli de personal >:+ 9.06 mii lei,
CAP.66.00.08. titlul 10 . <Servicii de slnitate public[- cheltuieli de personal > : - 9.06 mii lei
Chp.S+.0:.01. titlul20. <Drumuri qi poduri-bunuri qi servicii>=-g9.2g l"i,
CAP.84.03.01 .titlul7l. <Drumuri Ei poduri-cheltuieli de capitab>:+ 89.28lei.
Art.2. Secretarul Consiliului Local Costulenijudeful Iaqi va comunica copii dup6 prezentahotlrdre
domnului Harabagiu Dumitru - primarul comunei Costulenijudeful Ia;i, Prefecturii judefului Ia;i
pentru control si verificarea legalitSlii,D.G.RF.P. Iasi, Trezoreriei Raducaneni gi doamnei Birlescu
Carmen- Mariana pentru luare la cunostintS. Ei ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei

hot[rAri.
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