ROMAIA
JUDETUL IASI
COSILIUL LOCAL AL COMUEI GRAJDURI

HOTARARE
Privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2014,
a Listei de investitii aferente si a Planului de achizitii

Consiliul Local al Comunei Grajduri, judeţul Iasi, întrunit în şedinţa ordinară
din data de 02.02.2014
In conformitate cu:
• Legea 273/2006 privind finantelor publice locale, art 33, alin. (3) lit.
„b” si „f”;
• Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr.356 /2013;
• Legea contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile si completarile
ulterioare;
• Ordinul 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice;
• Adresa A.T.C.P.nr.8244/24 decembrie 2013 a Directiei Generale
Regionale a Finantelor Publice Iasi
• Hotararea Consilului Judetean Iasi nr.312/10 ianuarie 2014;
• Adresa A.T.nr.663/14 ianuarie 2014 a Directiei Generale Regionale a
Finantelor Publice Iasi
• având în vedere:
• expunerea de motive a domnului Primar al comunei Grajduri, judeţul
Iasi cu privire la iniţierea proiectului de hotărâre
• referatul de specialitate al Compartimentului contabilitate urmărire si
încasare taxe si impozite locale din cadrul Primăriei Comunei
Grajduri , Judeţul Iasi privind propunerile de buget aferente anului
2014 ,
• raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
Local Grajduri ,judeţul Iasi ,
• Art. 6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică;

• în temeiul art. 36, alin.1 şi art.45 , alin.1 din Legea 215/2001administraţiei publice locale -republicată ,

HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba Bugetul local de venituri si cheltuieli echilibrat, pe
anul 2014,format din 2588,02 mii lei venituri si 80 mii lei excedent, a
Listei de investitii aferente si a Planului de achizitii, conform anexelor 1,
2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Prezenta hotarare se va comunica in termenul legal Institutiei
Prefectului

judetului

Iasi,

Primarului

comunei

Grajduri,

Compartimentului financiar-contabilitate al Aparatului de specialitate al
Primarului comunei Grajduri pentru ducere la indeplinire, Autorităţilor,
instituţiilor şi persoanelor interesate va fi afişată pe site- ul şi la sediul
primăriei

Presedinte de sedinta
Chiochiu Gabriel Teofil
Avizat pentru legalitate,
secretar.
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