
ROMANIA

JUDETUL NEAMT

COMLTNA ION CREANGA

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA

NR.36 DIN 13.08.2015

Privind rectificarea bugetului local al Comunei Ion Creangi.

Consiliul local al comunei Ion Creangajudetul Neamt ;

Examinand adresele nr. 28.802 / 05.08.2015 , nr. 29.555 107.08.20]L5 , nr. 30.067 /

13.08.2015 a A.J.F.P . Neamt

Vizdnd referatul d- nei Ec. Segneanu Rodica, iruegistrat sub nr.6843 din 10.08.2015 ,

a Expunerii de motive nr.6844 din 10.08.2015 a Primarul comunei Ion Creanga care

propune rectificarea bugetului local al comunei Ion Creanga .

Avand in vedere prevederilor afi. 14 , alin.(5) , ar1.19 alin.(2) ,art.49 alin.(4) din Legea

w. 273 12006 privind finalele publice locale , cu modificdrile qi completarile ulterioare .

In temeiul dispozitiilor art.36 alin(4) lit."a",art.45,alin(2),lit"a" si aleart.l15 alin(1).

lit."b" din Legea administraliei publice locale nr.215/2001,republicata.cu modificarile si

completarile ulterioare:

HOTARASTE :

Art. I Se aprobi rectificarea bugetului local al comunei Ion Creangi pentru anul

2015 ,conflorm anexei la prezenta.

{4!! Primarul comunei Ion Creangd , judelul Neamt . prin comparlimentele dir.r

cadrul aparatului de specialitate va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor

prezentei hot[rdri.

fu!:.] Secretarul comunei va comunica prezenta institr4iilor si persoanelor

interesate.
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ROMANIA
JUDETUL NEAMT

COMUNAION CREANGA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA
NR.37 DIN 13.08.2015

Privind alegerea unui nou presedinte de sedinta

pe urmatoarele 3 luni : septembrie , octombrie , noiembrie 2015

domnul consilier Petrosanu loan '

Consiliul local al comunei lon Creanga.judetul Neamt :

Examinand referatul nr.6188 din 2i.07.2015 precum si Bxpunerea demotive nr. i64l
din 23.07 .2015 a primarului comunei Ion Creanga .

Avand in vedere prevederile art.35 din Legea nr. 215 12001 a admnistratiei publice

locale , republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de

organizare si functionare a Consiliului local al comunei Ion Creanga aprobat prin

H.C.L nr.61 din 31.10.2012.

Luand act de avizul lavorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local

In temeiul dispozitiilor ar1.36, alin.(l) si ale art.45 din Legea nr. 215 12001 a

admnistratiei publice locale . republicata cu modificarile si completarile ulterioare :

HOTARA$TE:

Art. I Se aproba presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3 luni : septembrie ,

octombrie , noiembrie 2015, domnul consilier Petrosanu Ioan

Art.2. Secretarul comunei. va comunica prezenta institutiilor si persoanelor interesate .
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