ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL MAIA

HOTARARE
privind adoptarea bugetului local pe anul 2007, aprobarea bugetului din venituri
proprii si subventii pe anul 2007 si rectificarea bugetului in afara bugetului local
pe anul 2007
Consiliul Local Maia, judetul Ialomita
Intrunit in sedinta ordinara in data de 20 februarie 2007
Avind in vedere:
- prevederile Legii nr. 486/2006, privind bugetul de stat pe anul 2007;
- prevederile art.15 din Ordonanta de Urgenta a guvernului nr. 45/2003,
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.38 alin. (4) lit. ,,a’’ din Legea nr.215/2001, privind
administratia publica locala, cu modificarile si completarile prevazute de
Legea nr. 286/2006;
Examinind:
- referatul primarului comunei Maia, judetul Ialomita, prin care se solicita
adoptarea bugetului local pe anul 2007;
- adresele nr. 200199/9.01.2007, 206687 / 24.01.2007 ale D.G.F.P. Ialomita,
coroborate cu adresa nr. 4/19.01.2007 a Consiliului Judetean Ialomita,
privind repartizarea sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul
2007;
- avizul favorabil al Comisiei buget, finante, munca si protectie sociala,
juridical si de disciplina din cadrul Consiliului local Maia;
In temeiul art.46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica
locala, cu modificarile si completarile ulterioare

H O T A R A S T E:
Art.1. Se aproba bugetul local al comunei Maia, pe anul 2007, la venituri in suma
de 1.151 mii lei si la cheltuieli in suma de 1.151 mii lei, conform Anexei nr. 1 care
face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba bugetul din venituri proprii si subventii, la venituri in suma de 7
mii lei si la cheltuieli in suma de 7 mii lei, conform Anexei nr. 2 care face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art. 3. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in
afara bugetului local, la venituri in suma de 571 mii lei si la cheltuieli in suma de
571 mii lei, conform Anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari raspunde domnul
Niculae Costel, primarul comunei Maia.
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