CONSILIUL LOCAL COSTULENI
JUDETUL IA$I

HoTAnAREA Nn 3l

a,

privind aprobarea rectificirii bugetului local de venituri qi cheltuieli pe anul 2015
Consiliul Local al comunei Costulenijudeful Iagi intrunit in gedin{a ordinarl dn data de 27
august 2015.

vedere comunicarea D.G.R.F.P. Iagi nr. ATCP 4320106.08.2015 prin care sunt
transmise modificlri ale cuantumului sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locqle
aprobate prin Decizia Directorului Executiv al D.G.R.F.P. Iagi nr.DRd688/04.08.2015 ;
Av6nd in vedere comunicarea D.G.R.F.P. Iaqi nr. ATCP 4320106.08.2015 prin care sunt

Av6nd

in

locale
transmise modific6ri ale cuantumului sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor
nr.DRd688/04.08.2015
Iaqi
;
D.G.R.F.P.
al
Executiv
aprobate prin Decizia Directorului
prin
Av6nd tn vedere decizia Directorului Executiv al D.G.R.F.P, Iaqi nr.DRd688/04.08.2015
defalcate
care se aprobi rcpartizareape unitfii administrativ-teritoriale a influenfelor asupra sumelor
pentru cheltuieli descentralizate la nivelul comunelor, oraqelor ;i municipiilor,

Av6nd in vedere decontarea sumei de 287.Ogl lei de la A.P.D.R.P laqi reprezentdnd
contravaloarea cheltuielilor ocazionate de achizilia buldoexcavatorului prin programul < Dotarea

serviciului de gospod[rire comunalf, in comuna costuleni, jude{ul Iaqi >,
Av6nd in vedere analiza asupra contului de execulie la data de 30.06.2015, din care se constata
incas6ri mai mari la unele capitole de venituri proprii fa!6 de cele stabilite in bugetul inilial de venituri
qi cheltuieli al comunei,
Avdnd in vedere decizia Directorului Executiv al D.G.R.F.P. Iaqi nr.DRd690/05.08.2015 prin
la
care se aproba repartizarea influenlelor asupra sumelor defalcate pentru cheltuieli descentralizate
prin
hot6r6ri
prev6zute
nivelul Comunelor, oraqelor qi municipiil-or,destinate finanlirii sumelor
judecitoreqti din invdlEmdntul preunivesitar de stat,
Avdnd in vedere deciziaDirectorului Executiv al D.G.R.F.P. Iaqi nr.DRd703113.08.2015 prin care
se aprob6 repartizareaunitalilor din judelul Iaqi a influenlelor asupra nivelului maxim al cheltuielilor

a.'

de personal,

Av6nd in vedere avizul Comisiei permanente de specialitate din cadrul Consiliului Local Costuleni

'
ri

Ar6nd in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu modificarile gi completlrile ulterioare;
21512001 privind administralia publici
localf, cu modific6rile si completlrile ulterioare,

in temeiul dispoziliunilor art.4i alin (l) din Legea nr.

HOTAnA$rE:

Art.l. Se aprobii rectificarea bugetului local de venituri gi cheltuieli al comunei
Costuleni, jud. Ia;i t'e anul 2015, conform anexei nr. I care face parte integranti din aceastl
hotlrire
{g!. Secretarul Consiliului Local Costulenijude{ul Iagi va comunica copii dupd

primarul comunei Costulenijudeful Iagi, Prefecturii
ptezenta hotardre domnului Harabagiu Dumitru
judefului Iaqi pentru control qi verificarea legalitAUi,D.G.R.F.P. Iaqi, Trezoreriei Rlduclneni qi doamnei
Birlescu Carmen- Nlariana pentru luare la cunoqtinfE qi ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei

-

a,

hotdr6ri.
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