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H O T A R A R E

A

Nr.4

din

26 februarie

2010.

Privind
aprobarea bugetului de venituri
gi cheltuieli
pe anul 2010 .
Consiliul

local al comunei Rastolita, intrunit

in sedinta ordinara de

lucru ;
Avand in vedere
referatul primarului si raportul de specialitate si
avizul favorabil al comisiei privind necesitatea adoptarii bugetului de venituri
si cheltuieli 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
,Ordonan^a de Urgenta a Guvernului nr.223/30.12.2008 privind unele masuri de
reducere a unor cheltuieli bugetare ,Decizia nr.63 din 3.02.2010 a Directorului
coordonator,al Directiei Generale a Finantelor Publice
Mures,privind aprobarea
repartizarii pe primarii a cotelor si sumelor defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat, destinate echilibrarii bugetelor locale cod.11.02.06,Decizia
nr.64 din 3.02.2010 a Directorului coordonator al Directiei Generale a Finantelor
Publice
Mures,privind aprobarea repartizarii pe primarii a sumelor defalcate a
sumelor defalcate din T.V.A. pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul
comunelor
Cod.11.02.02.,Hotararea
Consiliului
judetean
Mures
nr.19/08.02.2010 privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a
sumelor pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si proiectelor de
infrastructura care necesita cofinantare locala ;
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 :
Art . 1 . Se aproba
Bugetul de venituri §i cheltuieli
pe anul
2009, al comunei Rastolita, conform Anexei nr . 1 Bugetul de venituri
§i cheltuieli in afara bugetului local conform Anexei nr . 2 , Bugetul de
venituri proprii ?i subven^ii conform
Anexei nr.3,?i Lista de
investi^ii conform Anexei nr.4, care
f ac parte integrants din
prezenta hotarare.
Art . 2 . Cu ducerea la indeplinire a prevederilor
prezentei
hotarari se incredinteaza primarul
contabilul comunei Rastoli^a.
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