ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD
HOTARAREA NR. 171
din 29 decembrie 2008
privind : aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Adjud pe anul 2008
Consiliul local al municipiului Adjud , judetul Vrancea intrunit in sedinta de indata:
-

-

Avand in vedere Raportul Directiei economice din aparatul primarului nr.
17398 / 29.12.2008 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local pentru
anul 2008 ;
Tinand seama de prevederile Legii nr. 388 din 31 decembrie 2007 privind
bugetul de stat pe anul 2008 coroborate cu dispozitiile Legii nr. 273 din 29 iunie
2006 privind finantele publice locale ;
Tinand cont de adresa nr. 27994 / 30.12.2008 a Directiei Generale a Finantelor
Publice a judetului Vrancea , privind diminuarea de sume defalcate din taxa pe
valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor , oraselor si municipiilor ;
In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) , lit.”b” , alin (4) , lit.”a” ; art. 44 ; art.
45 (2) lit. “a” , art. 47 , art. 115 , alin. (1) , lit.”b” si a art. 117 lit.”a” din Legea
nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala , republicata in anul 2007 ;
HOTARASTE :

ART. 1 . Se aproba rectificarea bugetului general al municipiului Adjud pentru
anul 2008 care insumeaza , in urma rectificarii , la partea de venituri 35.509,00 mii lei si
la partea de cheltuieli 36.535,00 mii lei , astfel cum este structurat in anexa nr. 1 la
prezenta hotarare .
ART. 2. Se aproba rectificarea bugetului local al municipiului Adjud pentru anul
2008 care insumeaza , in urma rectificarii , 30.722,00 mii lei , atat la partea de venituri
cat si la partea de cheltuieli, astfel cum este structurat in anexa nr. 2 la prezenta
hotarare.
ART. 3 . Anexele nr. 1-2 fac parte integranta din prezenta hotarare .
ART. 4 . Primarul municipiului Adjud precum si serviciile de specialitate din
aparatul primarului vor duce la indeplinire prezenta hotarare .
PRESEDINTE DE SEDINTA ,
Consilier ,
Ing. Birla Carmen
CONTRASEMNEAZA ,
Secretar al municipiului Adjud
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