ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA POIENILE IZEI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr. 3
DIN 14.02.2008
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL
PE ANUL 2008
Consiliul local Poienile Izei, intrunit in sedinta ordinara in data de 14.02.2008;
Luand in discutie proiectul de hotarare cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2008, prezentat de
primar si avizat de catre secretar, insotit de expunerea de motive;
Vazand raportul compartimentului financiar-contabil si avizul Comisiei pentru activitati economicofinanciare, munca si protectie sociala, data in sprijinul proiectului de hotarare ;
In baza Legii bugetului de stat nr. 388/2007, si a Legii finantelor publice nr. 273/2006 si a Deciziei
nr. 18, a Directiei Generale a Finantelor Publice a judetului Maramures ;
In temeiul art. 36, alin. 4, lit. ,,a” , din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare, adopta in unanimitate de voturi urmatoarea :

HOTARARE
Art. 1. Se aproba bugetul local al comunei Poienile Izei, pe anul 2008 in suma totala de 1.152,8 ,
constituit din urmatoarele surse :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sume defalcate din TVA pentru echilibrare)--------------------------------------331 mii lei;
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate------559 mii lei;
Total sume din cota de 22% din impozitul pe venit--------------------------------69 mii lei;
Venituri proprii------------------------------------------------------------------------185 mii lei ;
Sprijin financiar pentru constituirea familiei---------------------------------------7,2 mii lei ;
Subventii pentru incalzirea locuintei-------------------------------------------------1,6 mii lei.

Art. 2. Repartizarea sumelor pe capitole si subcapitole de cheltuieli este prevazuta in anexa care face
parte integranta din prezenta hotarare ;
Art. 3. Se aproba Organigrama, Statul de functii si numarul de personal din aparatul de specialitate al
primarului, conform anexei nr. 2 ;
Art. 4. Prezenta se comunica :
-

Institutiei Prefectului Maramures ;
Directiei Judetene Buget-Finante ;
Trezoreriei Dragomiresti ;
Compartimentului financiar-contabil ;
La dosar.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
ILIES IOAN FLORIN

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
GHEORGHE DUNCA

ANEXA Nr.2

1. ALESI LOCALI :
- PRIMAR;
- VICEPRIMAR.

2. FUNCTIONARI PUBLICI :
- SECRETAR COMUNA;
- REFERENT M/I/2 - CONTABIL;
- REFERENT M/II/1;
- REFERENT M/II/1.

3. ANGAJATI CONTRACTUALI :
- MANAGER RECL;
- ADMINISTRATOR IT M;
- GUARD G/I;
- SOFER.

