
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 2 

pentru adoptarea bugetului local pentru anul 2011 

 

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

data de 27 ianuarie 2011; 

 Având în vedere: 

- Referatul nr. 49/2011 al primarului comunei prin care propune adoptarea bugetului local al comunei 

pentru anul 2011; 

- Adresa cu nr. 288/2011 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Iaşi privind repartizarea sumelor 

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate prin Legea nr. 286/2010 a bugetului de stat pe 

anul 2011; 

- Avizul favorabil, înregistrat sub nr. 452/2011, al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local 

al comunei şi referatul compartimentului din aparatul propriu, înregistrat sub nr. 427/2011 ; 

- Anunţul cu nr. 50/2011 al secretarului comunei prin care face publică intenţia Consiliului local de a 

adopta un act administrativ cu caracter normativ în şedinţa ordinară din dat de 25 noiembrie 2010, 

anunţ făcut în temeiul prevederilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică;  

 În conformitate cu:  

- Legea nr. 286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011; 

- prevederile art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată; 

- 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 2011, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 – Suma de 80.000 lei prevăzută la cap. 67.02, subcap. 50, titlul IX, art. 59.12 va fi 

repartizată astfel:  

a) 50.000 lei pentru Biserica Ortodoxă Răducăneni; 

b) 15.000 lei pentru Biserica Ortodoxă Isaiia; 

c) 10.000 lei pentru Biserica Ortodoxă Roşu; 

d)   5.000 lei pentru Biserica Ortodoxă Bohotin. 

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 - 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 27 ianuarie 2011. 

 

                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

                                           Consilier,   

 

                                       GICU RADU 

 
                                                                                                                                                     Contrasemnează, 

                                                                                                                                                 Secretarul comunei, 

 

                                                                                                                                                                 Cătălin Bumbaru    

 


