JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BOTIZA

H O T A R A R E A Nr. 6/2009
Privind adoptarea bugetului local al comunei Botiza pe anul 2009
Consiliul local al comunei Botiza ;
Având in vedere proiectul de hotărâre intocmit şi supus spre aprobare consiliului local de
către d-na Ioana Trifoi, primar al comunei Botiza ;
Având in vedere avizul comisiei de buget-finanţe din cadrul consiliului local, raportul
organului de specialitate din cadrul primăriei şi avizul secretarului ;
Luând act de adresele nr. 330/06.03.2009 si nr. 400/20.03.2009 ale Direcţiei Generale a
Finanţelor Publice Maramureş prin care ni se comunică cifrele de buget aprobate comunei Botiza
pentru anul 2009 ;
Avand in vedere adresa nr . 1577/23.03.2009 a Consiliului judetean Maramures, prin care
ni se comunica repartizarea pe trimestre a sumelor alocate comunei Botiza din sume defalcate din
TVA si din cote defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetului local, prin
Hotararea nr. 29/11.03.2009 ;
In baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, a Legii nr. 18/2009 privind
bugetul de stat pe anul 2009 şi a Legii privind asigurările sociale de stat pe anul 2009 ;
In baza Legii nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, cu modificările
ulterioare ;
In baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 118/2006 privind infiinţarea, organizarea şi
desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale ;
In temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare ;
Consiliul local al comunei Botiza adoptă prezenta
HOTARARE;
Art. 1. – Se aprobă bugetul local al comunei Botiza pe anul 2009 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
NEAG IOAN

Botiza la 04.04.2009

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
IOANA GROŞAN

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BOTIZA
H O T A R A R E A Nr.______/2008

Consiliul local al comunei Botiza ;
Având in vedere proiectul de hotărâre intocmit şi supus spre aprobare consiliului local de
către d-na Ioana Trifoi, primar al comunei Botiza ;
Având in vedere avizul comisiei de buget-finanţe din cadrul consiliului local, raportul
organului de specialitate din cadrul primăriei şi avizul secretarului ;
In baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, a Legii privind bugetul de stat
pe anul 2008 şi a Legii privind asigurările sociale de stat pe anul 2008 ;
In baza Legii nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, cu modificările
ulterioare ;
In baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 118/2006 privind infiinţarea, organizarea şi
desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale ;
In temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată ;
Consiliul local al comunei Botiza adoptă prezenta
HOTARARE;
Art. 1. – Se aprobă acordarea sumei de 2200 lei membrilor formatiei VIFLAIM de pe
raza comunei Botiza , bani vor fi asigurati din contul Caminului Cultural Botiza ;
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
SIDAU MARIA

CONTRASEMNEAZA
PT. SECRETAR
IOANA RUS

Botiza ______________la 2008

Nota : NOTă: la şedinţă au participat toţi cei 11 consilieri din componenţa consiliului local şi au
votat toţi pentru .

