
 
                                                          ROMANIA 
                                                     JUDETUL NEAMł 
                                                 CONSILIUL LOCAL AL 
                                                 COMUNEI GHERĂEŞTI  
 
 
                  H O T Ă R Â R E  
            privind adoptarea bugetului local pe anul 2010  
 
  Consiliul local al comunei Gherăeşti, judetul NeamŃ ; 
  Având în vedere prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanŃele publice 
locale , cu modificările şi completările ulterioare , a Legii bugetului de stat pe anul 
2010  nr.11 din 26.01.2010 , a Hotărârii nr. 23/2010 a Consiliului JudeŃean NeamŃ, a 
adresei nr. 899/907/2010 a DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice NeamŃ, a altor acte 
normative referitoare la acest domeniu ; 
  Examinând expunerea de motive nr. 566/2010 a domnului Bereşoaie 
Carol primar al comunei Gherăeşti ; 
  Văzând raportul de specialitate nr.567/ 2010 a Serviciului financiar- 
contabil şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ; 
  In temeiul dispoziŃiilor art.38 al.2 lit “d” şi ale art.46 al.3 din Legea nr. 
215/2001 privind administraŃia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr. 
286/2006  
           H O T Ă R Ă Ş T E   : 
  Art.1 Se aprobă bugetul local pe anul 2010 detaliat la venituri pe capitole 
şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole ; subcapitole ,titluri şi articole de cheltuieli pe 
anul 2010 conform anexei 1. 
  Art.2 Se aprobă bugetul local pe anul 2010 pentru activităŃile finanŃate 
integral sau partial din venituri proprii conform anexei 2.  
  Art.3 Se aprobă bugetul local pe anul 2010 pentru activităŃile finanŃate 
integral din venituri proprii conform  anexei 3. 
  Art.4 Se aprobă veniturile şi cheltuielile evidenŃiate în afara bugetului 
local pe anul 2010 conform anexei 4. 
  Art.5. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre . 
  Art.6 Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
autorităŃilor şi persoanelor interesate, iar serviciul financiar- contabil va lua măsurile 
necesare aducerii acesteia la îndeplinire. 
 
    PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ 
          BLAJ  EGBERT  
     
NR.____________                                                            Avizat pentru legalitate 
DIN  4.03.2010                                                                        SECRETAR, 
             ZAPODEANU VICTORIA 
 
 Adoptată în şedinŃa din  4.03.2010  cu un nr. de voturi ____________ din  
totalul de 15 consilieri în funcŃie.  
                                                        
 


