
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 10 

pentru adoptarea bugetului local pentru anul 2013 

 

 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi, întrunit la lucrările şedinţei extraordinare din data de 

20 martie 2013; 

 Având în vedere: 

- Referatul și proiectul de hotărâre, înregistrate sub nr. 1679/RG/2013 ale primarului comunei prin care propune 

adoptarea bugetului local al comunei pentru anul 2013; 

- Adresele cu nr. 1397/2013 şi 1479/2013 ale Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Iaşi; 

- Adresa cu nr. 3026/2013 a Serviciului Buget din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi; 

 În conformitate cu:  

- Legea nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013; 

- prevederile art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile 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 bugetul local al comunei pe anul 2013, conform Anexelor cu nr. 1 şi nr. 2 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 – Suma de 125.000 lei prevăzută la cap. 67.02, subcap. 50, titlul IX, art. 59.12 va fi repartizată 

astfel:  

a) 55.000 lei Bisericii Ortodoxe Răducăneni; 

b) 20.000 lei Bisericii Catolice Răducăneni; 

c) 15.000 lei Bisericii Ortodoxe Bohotin; 

d) 15.000 lei Bisericii Ortodoxe Bazga; 

e) 10.000 lei Bisericii Ortodoxe Isaiia; 

f) 10.000 lei Bisericii Ortodoxe Roșu. 

Art. 3 – Suma de 35.000 lei prevăzută la cap. 51.02, subcap. 01.03, titlul II, art. 20.30, alin. 30 va fi 

repartizată astfel: 

a) 20.000 lei pentru organizarea manifestărilor prilejuite de „Serbările satului Răducăneni”; 

b) 15.000 lei pentru organizarea „Pomului de Crăciun”.  

 Art. 4 – Suma de 246.000 lei prevăzută la cap. 51.02, subcap. 01.03, titlul VII, art. 55.01, alin. 18 este 

destinată a fi restituită bugetului de stat conform O.U.G. nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în 

domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice, suma fiind primită prin H.G. nr. 255/2012 privind 

alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 

2012, pentru unele unități administrativ – teritoriale și cheltuită în alte destinații decât cele prevăzute.   

Art. 5 - Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.  

                        Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre contabilităţii, Instituţiei Prefectului 

Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii şi o va aduce la cunoştinţa publică prin afişare.   

 

Dată astăzi 20 martie 2013. 

                                    

                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     

                                                       Consilier,   

 

                                            PETRONELA AXINTE            

 

 
                                                                                                                                                                             Contrasemnează  

                                                                                                                                                                        Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                                                           Bumbaru Cătălin    

 

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 12 voturi „pentru” dintre cei  15 consilieri locali ai Consiliului Local al Comunei Răducăneni prezenți.    


