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MUNICIPruL GHEORGHENI
CONSILIUL
LOCAL

HoTÁnÁnBe llr.98 t2oLo

pnuind rectificarea bugefului de uenituri gi cheltuieli
Municipiului Gheorgheni pe anul 20 jO
Consiliul Local al Municipiutui Gheorgheni,
in qedinta ordinará din data d,e26 mai 201o.
Avand in vedere:
A d r e s a n r . 1 l 5 3 l 3 0 . 0 4 . 2 0 I O a Dírec{íeiGenerale a Finanfelor
Pubtice a Jud'etuluí Harghita
Actíuitatea de Trezorerie 9i contabilitate Pubtica
privind repartizaÍea sprr.1inului
Íinanciar pentru
fructelor
in scoli
inregistratá la Primária Gheorgheni Sub
t

nr.3672/2OIO;

H.C.J Harghita nr,7o/2o1o, privind repaÍtizarea pe unitáli administratrv-teritoria]e
a
sumelor defalcate din taxa pe va.loarea adaugáta peniru frnan1area
cheltuielilor
descentralizate la nivelul jude{ului, in vederea niantrarii p.og..-.rt.ri-ae
incurajare a
consumului de fructe in qcoli in anul qcolar 2OO9
/2OlO
- Expunerea de motive a primarului
Municipiului Gheorgheni;
_ Raportul de specialitate d, Direc|iei
economice din caárul aparatului de specialitate a.l
Primarului Municipiului Gheorgheni - inregistrat stft nr. +S2Z/2O7O .,
- H._c L.nr.38/201o,
privind
aprobarea
bugeturui
de venituri
qi cheltuieli
al
Municipiului Gheorgheni pe anul 2O1O;
-. Rapoartele comisiilor de specialitate
constituite in cadrul Consiliului Local Gheorgheni;
In baza prevederilor:
.
',o^ nr' 24 /2olo, privind implementarea programuluí de incurajare
a consumului de
9
rructe
tn scoll:
Legii nr. 1 L l2of O a bugetului de stat pe anul 20Io Cu modiÍicárile
,
9i completárile
ulterioare:

_

at. 19' alin. (1)' art.2o.,alin' '(1),lit.a) din Legea nr'273 /2006 privind Íinanletepublice
locale
cu modifrcárile qi completárile u1terioare|
.
In temeiul prevederilorart.áo, arin.1z;,lit.b) 9i ai.',,.i+l,
iit'a},art.45, dín. (2),lit.a)coroboratcu
art.1.1.5,a.lin. (1), 1it.b), din Legea nr'275/zoot, priíind ua.i.'i"ti"iiu
publicá locaJá,
republicatá, cu modificárile gi completárile ulterioare'
HoTÁRÁ$TE;
Art.1
Aprobá majorarea Veniturilor bugetului local a1 Municipiului
Gheorgheni pentru anul 20ro, trim. II, in valoare de:
Cod' 1 1.02.01 _ Sume defalcate din taxa pe Valoale adáugate pentru
finanfarea cheltuielilor descent raJizate la nivelnf
Art.2 _ Aprobá majorarea cheltuielilor bugetului loca] in va.loarede: .1"A.{ului
Cod 65.02 - invátámant

- mii lei -

l.2,oo

20 _ cheltuieli materiale
produse lactate qi de paniÍicafie,
de miere $i mere, in unitátile de ínvátámánt
12,oo
Art.3 - Aprobá Bugetul general al localita{ii,, conform Anexei Ia prezent;.
Art.4
Prezenta hotárare Va Íi dusá la indeplinire
de cátre: Primarul municipiului
Gheorgheni Ei Direcfia economica din cadrul apar
lui de specialitate al primarului
Municipiului
Gheorgheni.

Gheorgheni, la 26 mat 2OIO.
PRE$EDINTELE $EDINTEI
Kastal Laszto ]) í |,t
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