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H O T A R A R E A   Nr. 30 
Din 05 octombrie  2009 

 
 
         Privind  rectificarea bugetului local pe anul 2009.  
 
        Consiliul local al comunei Dumbrava,judetul Timis.  
         Avand in vedere: 

- Referatul intocmit de dl.Ihasz Ioan – primar al Comunei Dumbrava, inregistrat la nr. 
3220/15.09.2009, precum si avizul favorabil al comisiei economice din cadrul 
consiliului local. 

- Adresa nr.13662/29.09.2009 a Consiliului Judeţean Timiş prin care s-au repartizat 
sume defalcate din cota de 22% din impozituş pe venit în suma de 50 mil. Lei pentru 
susţinerea programelor de dezvoltare locală, respectiv proiecte de infrastructură.  

- Adresa nr.11789/14.09.2009 a D.G.F.P. Timiş prin care s-au alocat cote defalcate 
din impozitul pe venit în suma de 93 mii lei. 

- Legea nr.273/2006 - privind finantele publice locale si Legea 18/2009 - privind 
bugetul de stat pe 2009. 

             In  temeiul  art.45(1)  din Legea  nr.215/2001 republicata  privind administratia 
publica locala 
 

H O T A R A S T E: 
 
               Art.1.Se aproba rectificarea bugetului local pe capitole după cum urmează: 
- Capitolul 04.02.04 se suplimentează cu suma de 143 mii lei 
- Capitolul 51.02.20 se suplimentează cu suma de 29 mii lei 
- Capitolul 51.02.71 se suplimentează cu suma de 15 mii lei 
- Capitolul 65.02.20 se suplimentează cu suma de 10 mii lei 
- Capitolul 67.02.55 se suplimenteaza cu suma de  15 mii lei 
- Capitolul 68.02.10 se suplimenteaza cu suma de 10 mii lei 
- Capitolul 68.02.10 se suplimentează cu suma de 10 mii lei 
- Capitolul 70.02.20 se suplimenteaza cu suma de 4 mii lei 
- Capitolul 70.02.71 se suplimentează cu suma de 50 mii lei 
 

               Art.2.Prezenta hotarare se comunica: 
- Institutia Prefectului  judetul Timis-contencios-administrativ. 
- D.G.F.P.Timis. 
- Contabilitatii Primariei Dumbrava. 
- Dosar hotarari. 
Se face publica prin afisare. 
 
Contrasemneaza secretar                     Presedinte de sedinta 
     Ileana Iovitoni                              Gherghely Francisc Irimie 


