
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CUZA VODA 
JUDETUL CALARASI 

 
 

H O T Ă R Â R E 
 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2007 

 
 
 

Consiliul local al comunei Cuza Vodă, întrunit in şedinţa ordinara la data de 01.10.2007, 
AVAND IN VEDERE: 

 
- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local întocmit şi depus de primarul comunei Cuza 
Vodă, rectificare necesară pentru finanţarea serviciului de asistenţă socială, a autorităţilor publice, a 
învăţământului; 
- raportul de specialitate pentru rectificarea bugetului local, cu numărul 4.595 / 2007, cu privire la 
rectificarea bugetului local pentru anul 2007, conform propunerii din proiect; 
- raportul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Cuza Vodă; 
- prevederile OUG nr.45/2003 privind finanţele publice locale şi ale legii nr.396/2006 privind acordarea 
unui sprijin financiar la constituirea familiei; 
- prevederile art.6 din Legea privind transparenţa decizională în administraţia publică nr. 52/2003; 
- prevederile art.36 alin.(4) lit. “a” şi art. 45, alin.(2) lit. „a” din Legea nr.215/2001 republicată, privind 
administraţia publica locala; 
- prevederile art.117, lit. „a” din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publica locala; 
      
    In temeiul art.36 alin.(1) si art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia 
publica locala, 

Consiliul local al comunei Cuza Vodă 

 
H O T A R A S T E : 

 
Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2007, astfel: 
 

DENUMIRE INDICATORI 
 

TRIM.III 

TOTAL VENITURI, din care: + 145.917 
Cap.42.02.14 Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de 
invatamant 

+ 100.000 

Cap.42.02.09 Finantarea programului de alimentare cu apa a satelor + 43.000 
Cap.42.02.36 Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou nascuti + 300 
Cap.42.02.33 Subventii de la bugetul de stat pentru acordarea unui 
sprijin financiar la constituirea familiei 

+ 2.617 

TOTAL CHELTUIELI, din care: + 145.917 
Cap.65.02.71 Invatamant – cheltuieli de capital + 100.000 
Cap.70.02.71 Alimentare cu apa – cheltuieli de capital  + 43.000 
Cap.68.02.57 Asistenta sociala – trusou nou nascuti + 300 
Cap.68.02.57 Asistenta sociala – sprijin financiar pt. constituirea familiei + 2.617 
 
Art.2. Compartimentul „Financiar – Contabil” va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
 
 

PRESEDINTE SEDINTA, 
Flangea Niculina 
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SECRETARUL COMUNEI, 
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