HOTĂRÂREA NR. 44 / 2006
privind modificarea Hotărârii nr.42/2006 privind modificarea bugetului local al
comunei Augustin
Consiliul local al comunei Augustin,
întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 septembrie 2006,
Analizând expunerea de motive nr.2446/2006 a primarului privind aprobarea
modificării Hotărârii nr. 42/2006 cu privire la modificarea bugetului local al comunei
Augustin,văzând raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil nr.
2464/2006, raportul de avizare al secretarului comunei nr. 2551/2006 precum şi cel al
comisiei de specialitate nr. 1 înregistrat sub nr. 2550/2006,
În temeiul prevederilor art. 15 alin. (2), art. 16 lit. c din OUG nr. 45/2003
privind finanţele publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
108/2004, cu completările şi modificările ulterioare,
În temeiul art. 38 alin. (2) lit. d şi art. 46 alin. (2) lit. a) ,art. 120^7 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aprobă modificarea Hotărârii consiliului local nr. 42/2006 cu privire la
modificarea bugetului local al comunei Augustin pe trimestrul III al anului 2006,
astfel:
La partea de venituri:
Capitolul 3002- „Venituri din proprietate”, Subcapitolul 300205- „Venituri din
concesiuni şi închirieri” se suplimentează cu suma de 30.000 Ron ( 30 mii Ron).
La partea de cheltuieli:
I. Capitolul 5102- „Autorităţi publice şi acţiuni externe”,se suplimentează cu
suma de 23 mii Ron astfel:
a) Subcapitolul 510220 Titlul II Bunuri şi servicii se suplimentează cu suma de
15 mii Ron
b) Subcapitolul 510271 Titlul X active nefinanciare se suplimentează cu suma
8 mii Ron.
II. Capitolul 6502- „Învăţământ”, Subcapitolul 650220, Titlul II-Bunuri şi
servicii se suplimentează cu suma de 7 mii Ron.
Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Augustin, împreună cu Compartimentul financiar - contabil.
Augustin, la 28 septembrie 2006.
Preşedinte de şedinţă
Consilier CRIANGĂ IOAN
Contrasemnează:

Secretar al comunei
Bucşa Mihaela
Prezenta se difuzează:
1 ex. Prefectura jud. Braşov
1 ex. dosarul cu hotărâri
1 ex. d-lui Primar
1 ex. Compartimentului de resort

-

1 ex. pentru publicitate

