ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA REDIU
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr. 34
din 20.12. 2010
privind : rectificarea bugetului local al comunei Rediu, judeţul Galaţi, pe anul 2010
Iniţiator : Gheorghi Buruiană, primarul comunei;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului : 2815 din 13.12.2010
______________________________________________________________________________
Consiliul local al comunei Rediu, judeţul Galaţi , întrunit în şedinţa ordinară, din data
de 20.12. 2010;
Având în vedere Expunerea de motive a domnului Gheorghi Buruiană, primarul
comunei Rediu, înregistrată sub nr. 2815 din 13.12.2010 ;
Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului de resort din aparatul
de specialitate al primarului comunei Rediu, judeţul Galaţi, înregistrat sub nr. 2816 din 13.12.
2010;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr.1 înregistrat
sub nr.2882 din 20.12.2010; Comisia de Specialitate nr. 2, înregistrat sub nr.2888 din 20.12.2010 şi
Comisia de Specialitate nr. 3, înregistrat sub nr.2887 din 20.12.2010 din cadrul consiliului local al
comunei Rediu, judeţul Galaţi;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1168/2010;
Având în vedere prevederile art. 19(2), 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) şi alin.(2) litera „a” din Legea 215 /2001, a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE;
Art. 1.- Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Rediu, 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
Avram Georgeta
Contrasemnează,
Secretar,

Miron Vasile

ROMANIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA REDIU
PRIMAR
Nr. 2815 din 13.12. 2010
EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Rediu,
judeţul Galaţi , pe anul 2010.

Subsemnatul Gheorghi Buruiană, primarul comunei Rediu, judeţul Galaţi, în calitate
de ordonator principal de credite,
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1168/2010 privind repartizarea
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale din fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, ni s-a alocat suma de 20 mii lei , pentru finanţarea unor
cheltuieli curente şi de capital ale unităţii administrativ teritoriale Rediu .
Având în vedere că la sistemul de alimentare cu apă a comunei Rediu , Judeţul Galaţi,
pompele de la puţul nr.1 şi de la puţul nr.2 s-au defectat cu menţiunea că au durata de funcţionare şi
exploatare expirată, propun Consiliului local Rediu, ca în temeiul art.19 alin 2 din Legea 273/2006,
privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, să aprobe rectificarea
bugetului local şi utilizarea sumelor alocate , după cum urmează :
-suma de 17 mii lei să fie utilizată pentru procurare pompe pentru sistemul de
alimentare cu apă a comunei Rediu
-suma de 3 mii lei să fie repartizată Şcolii de Arte şi Meserii din localitatea Rediu,
Judeţul Galaţi, pentru pomul de crăciun.
-suma de 13 mii pentru suplimentarea bugetului pentru titlul II –bunuri şi servicii pe
trimestrul IV, conform adresei 744/17.12.2010 de la Şcoala de Arte şi Meserii Rediu.
- solicitare virări de credite de la un capitol la altul în cadrul aceluiaşi subcapitol în
trimestrul IV 2010, conform anexei.
Faţă de cele relatate mai sus propun Consiliului local al comunei Rediu,
judeţul Galaţi să dezbată şi să aprobe proiectul de hotărâre menţionat mai sus conform
anexei care face parte integrantă din prezenta expunere de motive în şedinţa ordinară din
data de 20.12. 2010.
PRIMAR ,
Prof. Gheorghi Buruiană

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA REDIU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 2816 din 13.12. 2010

RAPORT DE SPECIALITATE,

La proiectul de hotărâre privind : rectificarea bugetului local al comunei Rediu,
judeţul Galaţi , pe anul 2010
Subsemnatul Vişan Mădălina, referent de specialitate în cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Rediu, judeţul Galaţi, judeţul Galaţi, în temeiul art. 45 din legea
215 /2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare , examinând
expunerea de motive a iniţiatorului proiectului de hotărâre şi având vedere H.G. nr.1168/2010
constat că :
- este legal, se respectă prevederile art. 19(2) din Legea nr. 273/2006 privind
Finanţele publice locale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) lit.”a” din Legea 215 /2001, a
administraţieii publice locale republicată , propun Consiliului local spre dezbatere şi aprobare,
proiectul de hotărâre menţionat mai sus , în şedinţa ordinară din data de 20.12. 2010 .

Referent de specialitate,
Vişan Mădălina
………………………….

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA REDIU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. ____ din 29.10. 2010

REFERAT,

Subsemnatul Vişan Mădălina, referent de specialitate, în cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Rediu, judeţul Galaţi,având în vedere adresa nr. 609 din
26.10.2010 a Şcolii de Arte şi Meserii Rediu prin care solicită virări de credite de la un articol la
altul în cadrul aceluiaşi subcapitol în trimestrul IV - 2010;
Având în vedere prevederile art.49 alin. (5) şi alin.(7) din Legea nr. 273/2006,
privind Finanţele Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 63 alin. (4) lit.”a” din Legea 215 /2001, a
administraţieii publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun
emiterea dispoziţie de aprobare a virărilor de credite în cadrul aceluiaşi subcapitol conform anexei
care face parte integrantă din prezentul referat.

Referent de specialitate,
Vişan Mădălina

Anexa nr.1 la
Dispoziţia nr. 79 din 01.11.2010

Subcapitol

anulări

65.02.03.01
65.02.04.01

10.03.01
10.03.01

suplimentări
10.03.06
10.03.06

suma
1.500
1.500

