
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

COMTJNAION CREANGA
CONSILUL LOCAL

HOTARAREA
NR s1 DIN 31.08.2013

Privind alegerea unui nou presedinte de sedinta pe urmatoarele
3 luni , septembrie- noiembrie 2013rdomnul consilier Ciurea Ioan .

Consiliul local al comunei Ion Creanga,judetul Neamt;
Examinand referatul nr.5484din 19.08.2013 precum si Expunerea de motive nr.5483

din 19.08.2013 a primarului comunei Ion Creanga.

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

locale , republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul dispozitiilor art. 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 , niembrie 2013, domnul consilier Ciurea Ioan .

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

PRE$EDINTE DE $EDINTA
CONSILIER

CIOFU IOAN

ffiLvt^

Contrasemnezl ptr. Legalitate

SECRETAR

NITA MIHAELA



ROMANIA
JUDETULNEAMT

COMTINA ION CREANGA
CONSILUL LOCAL

HOTARAREA

NR.52 DIN 31.08.2013

Privind aprobarea rectilicarii bugetului local
al Comunei lon Creangii.

Consiliul local al comunei Ion Creangajudetul Neamt ;

Tinand seama de Expunerea de motive nr. 5587 din 26.08.2013 a primarului
comunei pdn care propune aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Ion Creanga
pentru anul 2013 si a referatului compartimnetului de specialitate inregistrat la nr.5586
din 26.08.2013.

Examinand adresa DGFP Neamt nr. 4109 / 23.08.2013 .

Avand in vedere prevederile Legii nr. 273 12006 privind finanlele publice locale, cu

modificdrile qi completarile ulterioare si a Legii bugetului de stat pe anul 2013, nr.5/
21.02.2013 precum si de prevederile Legii nr.52 12003 privind hansparenta decizionala
in administratia publica .

Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate .

In temeiul dispozitiilor art.36 alin.(2) ,lit."b"; alin.(4) lit."a"; art.45,alin(2),lit"a" si ale

art. 1 1 5 alin ( 1 ) , lit."b" din Legea administratiei publice locale nr.2 l 5/200 1 ,republicata,cu
modificarile si completarile ulterioare:

HOTARAgTE:

Art. l Se aprobd rectificarea bugetului local al comunei Ion Creanga, conform
anexei la ptezenta.

Art.2. Primarul comunei Ion Creangd prin compartimentul de specialitate va
asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hot6r6ri.

Art.3 Secretarul comunei va comunica prezenta instituliilor si persoanelor
interesate .
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Anexa la H.C. L nr. 52 DIN 31.08.2013

1. Se rectilica Capitolul de Venituri a Bugetului Local dupa cum urmeaza :

2. Se rectifica Capitolul de Cheltuieli a Bugetului Local dupa cum urmeaza:

De la capitolul : 11.02.02. - Sume
defalcate din TVA pentru finatarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor din Trim IV , cu suma de

La capitolul :11.02.02. - Sume defalcate din
TVA pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor in
Trim IV , cu suma de

- 30.000 lei + 30.000 lei

De la capitolul INVATAMANT
65.02.10 cheltuieli de personal din
Trim IV , cu suma de

- 30.000 lei

La capitolul capitolul INVATAMANT
65.02.10 cheltuieli de personal in
Trim III , cu suma de

+ 30.000 lei


