
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 43 

privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2015  

 

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

de 29 septembrie 2015; 

 Având în vedere: 

- Referatul înregistrat sub numărul 6344/RG/2015 al domnului Dumitru Claudiu Cristinel, consilier în 

cadrul Compartimentului contabilitate, prin care propune rectificarea bugetului local al comunei 

Răducăneni pe anul 2015, în sensul completării fondurilor necesare pentru achitarea drepturilor 

salariale pentru trimestrul IV; 

-  Proiectul de hotărâre al primarului comunei, înregistrat sub nr. 6344/RG/2015; 

- Avizul favorabil, înregistrat sub  nr. 6417/RG/2015, al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 

Local al Comunei Răducăneni şi Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului 

propriu al Primarului Comunei Răducăneni, înregistrat sub nr. 6383/RG/2015; 

   În conformitate cu prevederile: 

- art. VI, pct. 1. din Ordonanța de urgență nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte 

normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare; 

- 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 : 

 

ARTICOL UNIC  

 

(1) Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2015, conform Anexelor cu nr. 1 și 

cu nr. 2, părți integrante ale prezentei hotărâri. 

(2) Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.  

                  Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre Compartimentului 

contabilitate şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii.  

 

Dată astăzi 29 octombrie 2015. 

 

 

 

 

                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   
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                                                                                                                                                       Bumbaru Cătălin 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată  în unanimitate, fiind prezenți toți cei 15 consilieri locali în funcție ai Consiliului Local al Comunei 

Răducăneni.     


