ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA LAZA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 7

privind rectificarea bugetului local al comunei Laza, judeţul
Vaslui pentru anul 2008
Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul comunei
Laza din care rezultă necesitatea, legalitatea şi oportunitatea rectificării
bugetului local al comunei Laza pentru anul 2008;
Având în vedere adresa nr.14280/20.05.2008 a Direcţiei Generale a
Finanţelor Publice Vaslui prin care se precizează că taxa pentru pază se
evidenţiază în clasificaţia veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale;
Având în vedere prevederile art. 19 alin.(2) şi ale art.20 alin.(1) lit.”c”
din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”b” coroborat cu alin.(4)
lit.”a” precum şi ale art.45 alin.(1) şi (2) din Legea Administraţiei Publice
Locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul local al comunei Laza, judeţul Vaslui întrunit în şedinţă
ordinară de lucru;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Bugetul local al comunei Laza, judeţul Vaslui pentru anul
2008, adoptat prin hotărârea proprie nr.4/31.01.2008 şi rectificat prin
hotărârea nr.21/30.04.2008, se rectifică pentru a doua oară în acest an
potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
Art.2. La partea de VENITURI:
-se majorează veniturile pe total cu suma de 6.600 lei , după cum
urmează:
- la „venituri din prestări servicii şi alte activităţi” –cod.33.02 –
subcapitolul „venituri din prestări servicii” –cod.33.02.08 cu suma de 6.600
Art.3. La partea de CHELTUIELI:
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-se majorează cheltuielile pe total cu suma de 6.600 lei după cum
urmează:
- la capitolul „ordine publică şi siguranţă naţională” cod.61.02 –
subcapitolul „Ordine publică” -61.02.03 –paragraful „poliţie comunitară” –
cod.61.02.03.04, cu suma de 6.600 lei.
Art.4. Serviciul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Laza se autorizează de a introduce modificările aprobate
la venituri pe surse de venit şi la cheltuieli pe elemente de cheltuieli şi
capitole în bugetul local al comunei Laza pentru anul 2008, conform
prezentei hotărâri.
Art.6. Primarul comunei Laza în calitatea sa de ordonator principal de
credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale
a sumelor repartizate fiecărui capitol bugetar.
LAZA, 25.06.2008
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER, APRODU ION

CONTRASEMNEAZĂ:
Secretar comuna Laza,
Puşcaşu Ioan
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