
JUDEłUL NEAMł 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BORLEŞTI 

 
 

 H O T Ă R Â R E 
privind rectificarea bugetului pe SEM.II anul 2010 

 
 
  Consiliul local al comunei Borleşti, judeŃul NeamŃ; 
 
  Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanŃele publice locale, 
Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr.18/2009 şi ale OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului 
nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanŃele publice locale, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare; 
 
  Luând act de adesa nr.4421/02.09.2010 transmisă de către DirecŃia Generală a 
FinanŃelor Publice NeamŃ; 
 
  În conformitate cu prevederile Legii 118/30.06.2010 privind unele măsuri 
necesare în vederea stabilirii echilibrului bugetar şi ale OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului 
nr.55/2010 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli publice; 
 
  Examinând raportul de specialitate prezentat de şeful compartimentului financiar-
contabil; 
 
  În urma votului şi a avizului favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul 
consiliului local; 
 
  În temeiul dispoziŃiilor art.36(4) lit.a şi ale art.45(2) lit.a din Legea nr.215/2001 
privind administraŃia publică locală, republicată, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului comunei Borleşti pentru anul 2010, semestrul II, 
conform anexelor 1 - 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
  
 Art. 2 – Secretarul comunei, va transmite autorităŃilor şi persoanelor interesate, prezenta 
hotărâre. 

 
PREŞEDINTE, 

Irimia Gică    
                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                         Secretar Staicu Cristina 
 
Nr.36/27.09.2010 



JUDEłUL NEAMł 
COMUNA BORLEŞTI 

PRIMAR 
 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE 
 

 
 
 Domnilor Consilieri, 
 
 Conform adresei transmisă de către DirecŃia generală a FinanŃelor Publice 
NeamŃ se diminuiază la indicatorii:  „FinanŃarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, 
indemnizaŃiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi 
contribuŃiile aferente acestora din instituŃiile de învăŃământ preuniversitar de stat”, 
„Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale” şi „Sume alocate 
din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale”. 
 
 FaŃă de cele prezentate mai sus, supun spre dezbatere şi aprobare Proiectul 
de Hotărâre privind rectificarea bugetului pentru semestrul II  anul 2010.  
 
 
 
 

PRIMAR, 
 

Ing. Olteanu Gheorghe 
 
  
  


