ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA BĂCANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRAREA NR. 68 din 15.10.2014
privind rectificarea bugetului local al comunei Bacani– etapa octombrie 2014

având în vedere:
- Expunerea de motive a d-lui primar privind rectificarea bugetului local al
comunei Bacani etapa octombrie 2014
- adresa cu nr. 22618 din 18.08.2014, primita de la Agentia Nationala de
Administratie Fiscala prin care ne comunica suplimentarea sumelor defalcate din
TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate;
- adresa cu nr. 27113 din 03.10.2014, primita de la Agentia Nationala de
Administratie Fiscala prin care ne comunica suplimentarea sumelor defalcate din
TVA pentru echilibrarea bugetelor locale..;
- adresa primita de la Consiliul Judetean Vaslui cu nr. 8954 din 02.10.2014 prin
care ne instiinteaza ca ne-a fost alocat din Fondul de rezerva bugetara al Guvernului o
suma de bani ca urmare a calamitatilor naturale produse de inundatii.
- Monitorul oficial al Romanaie, partea I nr. 698/23.09.2014 in care a fost
publicata H.G. nr. 805/2014 privind alocarea unei sume de bani din Fondul de rezerva
bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014,
pentruunele unitati administrative invederea inlaturarii calamitatilor naturale
produse de inundatii
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si
completarile ulterioare
- prevederile Legii nr. 356//2013 privind bugetul de stat pe anul 2014 ;
- prevederile art. 38 alin. (2), lit. "d" şi art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală cu modificarile si completarile ulterioare
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂCANI, JUDEŢUL VASLUI;
HOTARASTE:
Art.1 Se aprobă Bugetul rectificat al comunei Băcani pentru luna octombrie anul 2014
atât la venituri cât şi la cheltuieli, conform anexei 1, 2 si 3 de la hotarare.
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează ordonatorul
principal de credite bugetare al comunei Băcani.
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