
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 20 

privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2011  

 

 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi întrunit la lucrările şedinţei 

ordinare din data de 30 martie 2011; 

 Luând act de prevederile Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 192/2011 

privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru 

finanţarea programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul 

rural; 

 Având în vedere: 

- Adresa cu nr. 2267/2011 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Iaşi; 

- Referatul înregistrat sub numărul 2018/2011 al domnului Dumitru Claudiu, referent în 

cadrul Compartimentului Contabilitate din aparatul de specialitate al Primarului 

Comunei Răducăneni, din care reiese necesitatea rectificării bugetului local al comunei 

urmare a repartizării de către Guvern a unei sume pentru finanţarea în continuare a 

obiectivului de investiţii „Amenajare bază sportivă în localitatea Răducăneni”;  

- Proiectul de hotărâre înregistrat sub numărul 2018/2011 al Primarului Comunei 

Răducăneni; 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate, înregistrat sub numărul 2082/2011 şi 

Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primarului 

Comunei Răducăneni, înregistrat sub numărul 2048/2011; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 36, alin. 2, lit. „b” şi alin. (4), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001,    

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2011, conform 

Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 – Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.  

                        Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre 

contabilităţii şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii.  

 

Dată astăzi 30 martie 2011. 
 

                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     

                                         Consilier,   

 

                                      RADU GICU            
                                                                                                                      Contrasemnează  

                                                                                                                                                Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                                  Bumbaru Cătălin         


