
ROMANIA
JLDETUL GALATI

COMUNA TLTLUCESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr .55
d in  20  10  2010

privind : rectificarea bugetului local al comunei Tuluceqti pe anul 2010.

Initiator . Bratu Petricd - primar
Nr. si data depunerii proiectului de hotarare . 7863118 l0 2010

Consiliul local al comunei Tulucesti, judetul Galati, intrunit in Sedinld ordinari ?n data de
20. 10.2010 convocatl prin dispozil ia nr. 552/30.09.2010;

Avand in vedere Expunerea de notive prezentata de initiator inregistrata la nr.
7864 i  18  10  2010 ;

Avand in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul
aparatului de special i tate al primarului inregistrat la nr. 7867/18.10.2010,

Avand in vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1 pentru agriculturd, activitdti
economico-financiare. amenajarea teritoriului gi urbanism inregistratd sub nr. 7945120.10.2010;

Avdnd in vedere referatul compartimentului financiar-contabil nr. 7783114. 10.2010 ;
Avdnd in vedere prevederile }{G.97712010 privind repartizarea pe proiecte a sumelor

defalcate din taxa pe valoarea adlu-eatd pentru finantarea Programului de dezvoltare a
infrastructurii qi a unor baze sportive din spaliul rural pe anul 2010, instituit prin Ordonanla
Guvernului nr. 712006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infiastructurii Ei a unor baze
sportive din spaliul rural;

Avand in vedere prevederile 19 al2 qi art" 20 al. 1 lit. c din Legea nr. 273 din 2006 privind
finantele publice locale, cu modificSrile Ei completirile ulterioare;

Avand in vedere prevederile art. 36, alin. (4), litera a din Legea administratiei publice
locale nr.215l 2AU. republicati" cu rnodific[rile qi completirile ulterioare;

Conform art. 45 alin. I Ei alin. (2\. Iitera a din Legea administratiei publice locale nr.
21512001" republicata, cu modificlrile qi complethrile ulterioare.

HOTARA$rE:

Art. l. - Se aproba rectificarea bugetului local al comunei Tulucesti pe anul 2010,
care va cuprinde:

- Venituri totale - 7 732 000 lei
c1n care:

- venituri propri i  - 3.167.000 lei
- sume defalcate din TVA - 4.106.000lei
- subventii - 459 000 lei

- cheltuieli totale - 7.n2.a00 lei
din care:

- cheltuiel i  curente - 5.799,000 lei
- cheltuiel i  de capital - 1.933.000 lei



Art. 2 - Domnul primar, Bratu Petric6, va duce la indeplinire prezenta hotarare;
Art. l. - Domnul secretar, Sandu Dan, va aduce la cunostinta publica prezenta

hotarare, va comunica qi transmite prevederile prezentei hotlriri factorilor qi instituliilor
interesate, precum qi domnului Prefect in vederea efectulrii controlului de legalitate

Chisacov N{arin Contrasemneaza
SECRETAR.
Sandu Dan
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