
ROMÂNIA 
JUDE�UL IA�I 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI R�DUC�NENI 
 

H O T � R Â R E A   Nr. 8 
pentru adoptarea bugetului local pentru anul 2010 

 
 Consiliul local al comunei R�duc�neni, jude�ul Ia�i; 
 Având în vedere: 
- referatul nr. 298/2010 al primarului comunei prin care propune adoptarea bugetului 
local al comunei pentru anul 2010; 
- Adresa cu nr. 1196/2010 a Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Ia�i privind 
repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate prin 
Legea nr. 388/2007 a bugetului de stat pe anul 2008; 
- avizul favorabil, înregistrat sub nr. 994/2010, al Comisiei de specialitate din cadrul 
Consiliului local al comunei �i referatul compartimentului din aparatul propriu, 
înregistrat sub nr. 990/2010 ; 
- anun�ul cu nr. 299/2010 al secretarului comunei prin care face public� inten�ia 
Consiliului local de a adopta un act administrativ cu caracter normativ în �edin�a 
ordinar� din dat de 26 februarie 2010, anun� f�cut în temeiul prevederilor art. 6 din 
Legea nr. 52/2003 privind transparen�a decizional� în administra�ia public�;  
 În conformitate cu:  
- Legea nr. 11/2010 a bugetului de stat pe anul 2010; 
- prevederile art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finan�ele publice locale, actualizat�; 
- prevederile art. 36, alin. (2), lit. „b” �i alin. (4), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a 
administra�iei publice locale republicat�; 
 În temeiul art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001,    
 

H O T � R � � T E : 
 
 Art. 1 - Se aprob� bugetul local al comunei pe anul 2010, conform anexei care 
face parte integrant� din prezenta hot�râre. 
 Art. 2 - Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hot�râre.  
                        Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hot�râre 
contabilit��ii, Institu�iei Prefectului Jude�ului Ia�i pentru controlul legalit��ii �i o va 
aduce la cuno�tin�a public� prin afi�are.   

Dat� ast�zi 26 februarie 2010. 
 
 
                           Pre�edinte de �edin��,     
                                     Consilier,   
 
                       Claudiu – Florinel Fechete            
 

                                                                                                                                              Contrasemneaz� 
                                                                                                                                           Secretarul comunei 
 

                                                                                                                                                            Bumbaru C�t�lin     

 


