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HOTĂRÂREA �r. 12 
 din 29 aprilie  2009                                                                              

 
Privind aprobarea rectificării bugetului local al  comunei Paltin, jud. Vrancea,  la 

nivelul trimestrului al II-lea, al anului 2009, şi modificarea Listei de investiţii, 

aprobată prin Hotărîrea Consiliului Local Paltin nr. 9 / 2009; 

 

                       Consiliul Local al Comunei Paltin, jud. Vrancea, întrunit în 
şedinţă ordinară,  în data de 29 aprilie  2009,   având în vedere :  
                     -  proiectul de hotărâre şi expunerea de motive ale primarului 

comunei Paltin, privind aprobarea  rectificării bugetului local al comunei Paltin, 

judeţul Vrancea, la nivelul trimestrului al II-lea, al anului 2009, precum şi avizul 

favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 

                     -   adresa nr. 3313 / 22.04.2009, a Consiliului Judeţean Vrancea,  

privind alocarea  unor sume pentru Programul de alimentare cu apă la sate, aprobat 

conform HG nr. 577 / 1997,  

                     -     prevederile art. 2, punctul 47, art. 19, alin. (2), din Legea nr. 273 / 

2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

                -     în temeiul prevederilor art.  36, alin (1) şi alin (4), lit. „a”, art.  45, 

alin. (2), lit. „a” şi art. 47, din  Legea nr.  215 / 2001, privind  administraţia publică 

locală, republicată,   

 

                                                          H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E  :  
 
 Art. 1.  Aprobă rectificarea bugetului local, al comunei Paltin, judeţul 
Vrancea, la nivelul trimestrului al II-lea,  al anului 2009, aşa cum este prezentat în 

anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei Hotărâri, astfel : 

                                                         Buget local :       
            Venituri  - lei  
                                 iniţial                   influienţe                              rectificat 
42.02.09.02                 0                        200.000                                   200.000  

 

            Cheltuieli  - lei 
                                              iniţial            influienţe                  rectificat 
 70.02.05.01.71.01.01             0                    200.000                     200.000 

 
Art.   2.   Aprobă modificarea Listei de investiţii pentru anul 2009, la nivelul 

comunei Paltin, prin suplimentarea acesteia cu suma de 200.000 lei, aşa cum este 

prevăzută în anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei Hotărâri. 



Art.   3.     Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire, prin alocarea sumelor şi 

efectuarea plăţilor, de către primarul comunei şi referentul contabil al Primăriei 

comunei Paltin, judeţul Vrancea. 

 

Art.   4.    Secretarul comunei Paltin va asigura publicitatea prezentei Hotărâri prin 

afişare la sediul Primăriei Paltin,  o va comunica primarului şi referentului 

contabil,  precum şi  Instituţiei Prefectului Judeţului Vrancea, pentru controlul 

legalităţii,  în termenul prevăzut de lege. 

 

                                                      
 
              PREŞEDI�TE DE ŞEDI�ŢĂ,                                  Contrasemnează, 
                              Consilier,                                              Secretarul comunei Paltin 
         VALERICĂ – LORIA� PA�ŢUŞ                          IO�EL GHIORGHIŢĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tehnored. IG / sec. 
             2 ex. 

 


