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H O T A R A R E A Nr.25.
din 21 iunie 2010.
Privind
aprobarea bugetului de venituri
§i cheltuieli rectificat pe anul 2010 .
Consiliul local al comunei Rastolita, Intrunit in sedinta ordinara de lucru
,legal constituita ;
Avand in vedere
referatul primarului, raportul de specialitate al
inspectorului cu atributii de contabilitate si avizul favorabil al comisiilor privind
necesitatea adoptarii bugetului de venituri si cheltuieli,rectificat pe anul 2010 ;
Tinand cont de prevederile art. 19, alineat l,litera ,,a" din Legea
nr.273/2006 privind finantele publice locale ;
In baza prevederilor Legii 11 /2010 a bugetului de stat pe anul 2010
,tinand cont de prevederile art.7 si 8 din Hotararea Guvernului nr.417/2010 prin care
Ministerul Finantelor Publice a aprobat suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale din Fondul de rezerva bugetara
la dispozitia Guvernului pe anul 2010,in suma totals de 1.610 mil lei din care 1.607
mii lei in trimestru III si 3 mil lei in trimestru IV-2010.Au fost aprobate 8 mii lei
pentru cheltuieli curente si de capital,care vor fi cuprinse in trimestru III-2010 .La
cote defalcate din impozitul pe venit functie de suirtele incasate efectiv in plus fata
de cele prognozate la inceputul anului,in urma recalcularii a rezultat o influents de
24.000 lei in plus,la sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
8.000 lei.La cheltuieli suma de 32.000 lei se va defalca astfel:8.000 lei pentru
intocmirea unui studiu topografic si de fezabilitate pentru constructia Camin cultural
Rastolita, 5.000 lei contravaloarea grinzi,6.000 lei contravaloarea plata iluminat
public si 13.000 lei Canalizare menajera si statie epurare comuna Rastolita,La sume in
afara bugetului local la cheltuieli suma de 20.000 lei pentru paza comunala,capitolul
ordine publica §i siguranta nationala;
In temeiul prevederilor art. 36, alineat 2,litera ,,b" art. 45 alineatul
^ 2,litera ,,a" din Legea
nr.215/2001 privind administratia
publica locala
republicata,modificata si completata ;

H O T A R A g T E
Bugetul de venituri §i cheltuieli
Art.1. Se aproba
rectificat
pe anul 2010, al comunei Rastolita,
conform
face
parte
integranta
din prezenta
Anexei nr.l,care
hotarare.
A r t . 2 . Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezente i
h o t a r a r i se incredin^eaza
primarul
§i contabilul comunei
Rastolita.
PRE?EDINTE DE §
Marie§an Ro
trasemneaza
secretarica Constantin

