
 

JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                                                                                                                                                                                                          

CONSILIUL LOCAL AMARA 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii pe anul 2009 

 

 

              Consiliul local Amara, judeţul Ialomiţa, 

Având în vedere: 

-expunerea de motive a primarului oraşului Amara, înregistrată cu nr.137 din 10.07.2009 ; 

-prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 

-prevederile Legii bugetului  de stat pe anul 2009 nr.18/2009; 

-prevederile HG 605/2009 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru autorităţile 

administraţiei publice locale; 

-art.27, art.36 alin (4) lit a, art.45 alin (2) lit a) art.63 alin.(1) lit.c) combinat cu alin (4) 

lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată; 

În temeiul prevederilor art.45 alin 1 din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, 

                                                       HOTARASTE: 

 

Art.1:-Se rectifică bugetul local general al oraşului Amara pe anul 2009 conform anexei 

nr.1 ce face parte integranta din prezenta hotărâre, astfel : 

 
Total venituri Prevedere iniţiala Influenţe Prevedere finală 

Buget local 24,373,950.00 596350 24,970,300.00 

Autofinanţate 589,750.00 15350 605,100.00 

Fonduri externe 3,606,100.00   3,606,100.00 

Credit 2,000,000.00   2,000,000.00 

Subvenţii -326,350.00 -15350 -341,700.00 

Venituri şi cheltuieli evidenţiate 

în afara bugetului ( Fond 

Rulment) 5,000.00   5,000.00 

Total 30,248,450.00 596,350.00 30,844,800.00 

        

Total cheltuieli Prevedere iniţială Influenţe Prevedere finală 

Buget local 24,373,950.00 596350 24,970,300.00 

Autofinanţate 591,050.00 15350 606,400.00 

Fonduri externe 3,609,100.00   3,609,100.00 

Credit 2,000,000.00   2,000,000.00 

Subvenţii -326,350.00 -15350 -341,700.00 

Venituri şi cheltuieli evidenţiate 

în afara bugetului ( Fond 

Rulment) 1,181,000.00   1,181,000.00 

Total 31,428,750.00 596,350.00 32,025,100.00 



 

 

Art.2 :-Se modifică lista de investiţii pentru anul 2009 conform anexei nr.2 la prezenta 

hotarare. 

Art.2:-Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se insarcinează primarul oraşului Amara in 

calitate de ordonator principal de credite şi compartimentul de contabilitate al Primăriei 

oraşului Amara. 

Art.3:-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunostinţă publică de către secretarul oraşului. 
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