
 

     ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

COMUNA REDIU  

CONSILIUL LOCAL  

                                                                   H O T Ă R Â R E A   nr. 36                                                               

                                                                      din 16.12. 2009 

     

               privind : virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei 

bugetare,  luna decembrie 2009. 

 

Iniţiator ; Buruiană Gheorghi , primarul comunei;  

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului ; 2769 din 10.12.2009 

______________________________________________________________________________ 

        

                    Consiliul local al comunei Rediu, judeţul Galaţi , întrunit în şedinţa  ordinară ,  din  

data de  16.12. 2009 ;  

                    Având în vedere Expunerea de motive a domnului Buruiană Gheorghi,  primarul 

comunei, înregistrată sub nr. 2769  din  16.12.2009 ;   

                    Având în vedere Raportul de specialitate al  Compartimentului de resort   din  

aparatul  de specialitate al primarului  comunei  Rediu ,judeţul Galaţi ,  înregistrat sub  nr. 2770 

din 16.12. 2009 ;   

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul 

consiliului local ; 

                   Având în vedere prevederile art. 49 alin.4 şi 7, din  Legea 273 /2006, privind  

finanţele  publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;  

                    Având în vedere prevederile art. 36 alin.4 litera a din Legea 215/2001, a 

administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;    

                    In baza art. 45 alin.1 din Legea 215 /2001 , a administraţiei publice locale ,  

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;     

 

                                                           H O T Ă R Ă Ş T E ; 

 

                    Art. 1.- Se aprobă  virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al 

clasificaţiei bugetare, luna decembrie 2009, conform anexei, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre .  

                    Art. 2.-  Primarul  comunei Rediu, judeţul Galaţi, va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri .                     

                    Art. 3.-  Prezenta hotărâre va fi comunicată  Instituţiei  Prefectului judeţului Galaţi , 

primarului comunei  şi organului financiar contabil , prin grija secretarului comunei.  

 

 

                                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  

                                                          LUPU MILICĂ                                                                                                                                                                                                                                                  
 

 

                                                                                                  Contrasemnează ,  

                                                                                                Secretar ,Diaconu Ersilia 

 

 



 

 

 

    ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

COMUNA REDIU  

     PRIMAR  

Nr. 2770 din  10.12. 2009 

 

                                              

                                                           EXPUNERE DE  MOTIVE 

 

            

                               La proiectul de hotărâre privind  virări de credite de la un capitol la altul al 

clasificaţiei bugetare, luna decembrie 2009  

  

                     Subsemnatul Buruiană Gheorghi, primarul comunei Rediu, judeţul Galaţi, în 

calitate de ordonator principal de credite, vă rog să dispuneţi spre avizare şi aprobare proiectul de 

hotărâre privind virări de credite de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare, în luna 

decembrie 2009; 

                   Având în vedere că  pentru plata ajutorului social şi a indemnizaţiilor pentru lunile 

octombrie – noiembrie 2009 este necesară suma de 5 000 lei propun folosirea sumei de  5 000 lei 

din credite neutilizate de la capitolul burse, suma de  3. 000 lei şi de la capitolul asistenţi 

personali, suma de 2.000 lei credite disponibile până la finele anului. 

                  Capitolul bunuri şi servicii se confruntă cu lipsă de credite, creditele bugetare 

aprobate iniţial sunt insuficiente pentru plăţile facturilor de consultanţă în sumă de 2. 000 lei 

propun ca aceste cheltuieli să fie acoperite prin virare de credite bugetare de la capitolul 

Autorităţi Publice,  cheltuieli de personal.  

                Solicit compartimentului financiar contabil întocmirea raportului de specialitate 

conform Legii. 

               Având în vedere prevederile art. 49 alin. (4) şi alin. (7) din Legea 273/2006 privind 

finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 

 

propun Consiliului Local 

 

să dezbată şi să   aprobe proiectul de hotărâre menţionat mai sus în şedinţa  ordinară  din data de  

16.12. 2009.  

 

 

 

PRIMAR , 

Prof. Buruiană Gheorghi 

 

 

 

 

 
 


