ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA IVANESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr. 44
Privind cea de a patra rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli
al comunei Ivanesti, judetul Vaslui, pe anul 2010
Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Ivanesti din care
rezulta necesitatea si oportunitatea adoptarii unei hotarari privind cea de a patra
rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Ivanesti pe anul 2010, raportul
compartimentului de resort si raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al
comunei Ivanesti;
Avand in vedere adresa nr. 1845/2010 a Directiei Generale a Finantelor Publice
Vaslui prin care se comunica modificarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea
cheltuielilor descentralizate;
In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului pentru finantarea unor
cheltuieli curente si de capital;
In baza :
prevederilor Legii nr. 10/2010, privind bugetul de stat pe anul 2010;
art. 19 alin.(2), art. 34 alin.(2) si art. 57 alin.(1) din Legea nr. 273/2006,
privind finantele publice locale;
In temeiul dispozitiilor art. 36 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”a” si art. 45 alin.(2) din
Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Consiliul Local al comunei Ivanesti, judetul Vaslui;

HOTARASTE :
Art.1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Ivanesti pe anul 2010
rectificat in structura dupa cum urmeaza :
2.1 La partea de venituri :
2.1.1 Capitolul “Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor” se rectifica in plus cu suma de 22.000 lei;
2.1.2 Capitolul “Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale” se
rectifica in plus cu suma de 50.000 lei.
2.1.3 Capitolul “Subventii primite de la bugetul Consiliului Judetean Vaslui” se rectifica
in plus cu suma de 5500 lei.
2.1.4 Capitolul “Finantarea programului de pietruire si reabilitare a drumurilor de interes
local” se rectifica in minus cu suma de 77.500 lei.
2.2 La partea de cheltuieli :
2.2.1 Capitolul “Asistenta sociala” se rectifica dupa cum urmeaza : Articolul “cheltuieli
de personal” se rectifica in plus cu suma de 12.000 lei; Articolul “cheltuieli privind

ajutorul pentru incalzirea locuintei beneficiarilor Legii nr. 416/2001” se rectifica in plus
cu suma de 5.000 lei; Articolul “Cheltuieli prividn ajutorul social beneficiarilor Legii nr.
416/2001” se rectifica in plus cu suma de 5.000 lei; Articolul “ Cheltuieli privind
acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei altor categorii de persoane” se rectifica in
minus cu suma de 22.000 lei.
2.2.2 Capitolul “Transporturi ” se rectifica pe articole dupa cum urmeaza: Articolul
“Cheltuieli de materiale si servicii” se rectifica in plus cu suma de 30.000 lei; Articolul
“Cheltuieli de capital” se rectifica in minus cu suma de 30.000 lei.
Art.3. Se aproba rectificarea listei de investitii in minus cu suma de 30.000 lei pentru
obiectivul “Pietruire drum comunal Manastirea Poiana lui Bors”.
Art.4. Se aproba anexele nr. 6 si nr. 7 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5. Primarul comunei, prin compartimentul financiar contabil, se va asigura de ducerea
la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.
Art.6. Prezenta hotarare se va comunica, prin grija secretarului comunei, la:
Institutia Prefectului – Judetului Vaslui;
Primarul comunei;
Compartimentul financiar contabil;
Se va afisa.

Ivanesti, 29.12.2010
Presedinte de sedinta,
Consilier,
Chiriac Samir

Contrasemneaza,
Secretarul comunei,
Cozma Ovidiu

