
ROMANIA
JUDETIJ'L GALATI

COMLINA TULUCESTI
CONSILIUL LOCAL

I IOTARAREA Nr .  80
din 17 .12.2010

privind : rectificarea bugetului local al comunei Tuluceqti pe anul 2A1A.

Initiator : Bratu Petricd - primar
Nr. si data depunerii proiectului de hotarare . 9353113.122010

Consiliul local al comunei Tulucesti, judetul Galati, intrunit in qedinfi extraordinard in
data de 07.12.2010 convocati prin dispozilia nr. 706/13 12.2010

Avand in vedere Expunerea de motive prezentata de initiator inregistrata la nr.
9354 i  13 .12 .2010  ;

Avand in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului inregistrat la nr. 9358/13.12.2010 ;

Avand in vedere avizul comisiei de specialitate nr. I pentru agriculturl, activitdli
economico-financiare, amenajarea teritoriului qi urbanism inregistrat6 sub nr. 9461116.12.2010,

Av0nd in vedere referatul compartimentului financiar-contabil nr. 93 17llA.Q.20lA ;
AvAnd in vedere prevederile H.G. nr. 116812010 privind alocarea unor sume din Fondul de

rezervd bugetar[ la dispozilia Guvernului, prevdzut in bugetul de stat pe anul 2010, pentru unele
autoritdli ale administratiei publice locale;

Avdnd in vedere Decizia Directorului executiv al Direcliei Generale a finanlelor publice a
judefului Galali nr. 1785i09 .12.2UA prin care s-a aprobat repartizarea sumelor defalcate din taxa
pe valoare adf,ugatd qi a sumelor din cota de 22o/o din impozitul pe venit pentru echilibrarea
fi nanlelor publice locale

Avand in vedere prevederile 19 al2 qi art. 20 al. I lit. c din Legea nr. 273 din 2006 privind
finantele publice locale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

Avand in vedere prevederile art. 36, alin. (4), litera a din Legea administratiei publice
locale nr. 215/ 2001, republicati, cu modifichrile qi completbrile ulterioare;

Conform art. 45 alin. 1 qi alin. (2), litera a din Legea administratiei publice locale nr.
21512001" republicata, cu modificdrile qi complethrile ulterioare:

HOTAnA$rE:

fut. I . - Se aproba rectificarea bugetului local al comunei Tulucesti pe anul 20 1 0,
care va cuprinde.

- Venituri totale - 7.607.000 lei
din care:

- venituri proprii - 2.982.000lei
- sume defalcate din TVA - 4.116 000lei
- subventii - 509 000 lei

- Cheltuieli totale - 7.607.000 lei
dln care:

- cheltuieli curente - 5.407 .000 lei
- cheltuieli de capital - 2.200.0001ei



Art. 2. - Domnul primar, Bratu Petric6, va duce la indeplinire prezenta hotarare;
Art 3. - Domnul secretar, Sandu Dan, va aduce la cunostinta publica prezenta

hotarare, va comunica qi transmite prevederile prezentei hotdrAri factorilor qi institutiilor
interesate, precum qi domnului Prefect in vederea efectudrii controlului de legalitate
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Sandu Dan


