JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BOTIZA
H O T A R A R E A Nr. 40 / 2008
Consiliul local al comunei Botiza ;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către d-na primar Ioana Trifoi ;
Având in vedere avizul organului de specialitate din cadrul primăriei, avizul
comisiei de specialitate din cadrul consiliului local şi avizul secretarului ;
Având in vedere H.G. nr. 1155/2008 prin care s-a alocat comunei Botiza suma de
440 mii lei pentru cheltuieli curente şi de capital ;
In baza Deciziei nr. 594/20.10.2008 a DGFP Maramureş prin care ni se aprobă
suplimentarea cu 29 mii lei a sumelor defalcate din TVA pt. Finanţarea cheltuielilor in
vederea achitării cheltuielilor de personal din instituţiile de invăţământ preuniversitar de
stat pe luna octombrie 2008 ;
In baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, a Legii nr.
388/31.12.2007 privind bugetul de stat pe anul 2008 şi a Legii privind asigurările sociale
de stat pe anul 2008 ;
In temeiul Legii nr. 193/2006 privind acordarea de tichete cadou şi a tichetelor de
creşă şi a H.G. nr. 1317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 ;
In temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
Consiliul local al comunei Botiza adoptă prezenta
HOTARARE;
Art. 1. – Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Botiza pe anul 2008
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre ;
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică ;
- Instituţia Prefectului-Jud. Maramureş
- Consiliului jud. Maramureş
- DGFPS Maramureş
- Trezoreriei Dragomireşti
- Primarului comunei Botiza
- Dosar hotărâri ale consiliului local
- Opiniei publice prin afişare
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PETREUŞ VASILE
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
GROŞAN IOANA
Botiza la 05.11.2008
Notă : la şedinţă au fost prezenţi toţi cei 11 consilieri din componenţa consiliului local şi
au votat şase pentru şi cinci impotrivă .

