ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA VĂRĂDIA DE MURES
CONSILIUL LOCAL
Jud. Arad, Comuna Vărădia de Mures, nr.126
tel. 0040-257-417230; fax: 0040-257-417250;
417250;
email:primaria_varadiaar@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR.24
din data de 31 martie 2015
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli a Consiliului local Vărădia de Mureş pe anul
2015
Consiliul local al comunei Vărădia de Mureş, judeţul Arad, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere :
- dispoziţia Primarului nr.39/18.03.20
nr.39/18.03.2015 privind modificarea repartizarii pe trimestre a sumelor defalcate din
TVA pe anul 2015 pentru finantarea salariilor si hotararilor judecatoresti din invatamant;
invatamant
- adresa nr. 3551/17.03.2015 a AJFP Arad, privind modificarea repartizării pe trimestre a sumelor defalcate
din TVA, sume aferente pentru plata sentintelor judecatoresti;
- raportul compartimentului de specialitate - contabilitate nr.690/18.03.2015
.03.2015 prin care propune modificarea
repartizarii pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pe anul 2015 pentru finantarea salariilor si hotararilor
judecatoresti din invatamant;
- prevederile art.2 pct.47, art.19 alin.2, art. 20 alin.1 lit.c, art. 49 alin.5,6,10, art.82 din Legea 273/2006
privind finantele publice locale cu modificările si completările ulter
ulterioare;
- prevederile art.36 alin.4 lit.a din Legea 215/2001 – Legea administraţiei publice locale;
- prevederile art.40-48
48 din Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative, republicată;
- prevederile art.6, pct.1 – 4 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizionalã
decizional în administraţia
publicã;
In temeiul art.45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ
H O T Ă R Ă Ş T E:
Articol unic: Se aprobă rectificarea bugetul de venituri şi cheltuieli a Consiliului local al comunei
Vărădia de Mureş, pentru anul 201
2015,, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRESEDINTE,
Hălălişan Dănut
CONTRASEMNEAZA,
Secretar comuna,
Luputiu Lacrimioara

*Prezenta hotarare a fost adoptat
optat cu respectarea prevederilor art.45 si 46 din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001, republicata, cu un numar de 10 voturi « pentru », 0 voturi « impotriva » si 0 « abtineri» voturile
exprimându-se prin vot deschis.

