JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI VÎRFURILE

H O T Ã R Â R E A NR. 25
din 7 aprilie 2009
privind adoptarea bugetului general de venituri si cheltuieli
al comunei Vîrfurile, judetul Arad pe anul 2009
Consiliul local al comunei Vîrfurile,judetul Arad, întrunit
în cea de-a X-a şedinţã ordinarã a actualei legislaturi
Având in vedere:
- necesitatea si oprtunitatea adoptarii bugetului general de venituri si cheltuieli al
comunei Virfurile pe anul 2009;
- raportul intocmit de catre aparatul de specialitate cu privire la propunerile
privind bugetul general de venituri si cheltuieli al comunei Virfurile, judetul Arad, pe
anul 2009, inregistrat sub nr.929/2009;
- prevederile art.36 .alin.(2) lit.b si alin (4) lit.a din Legea nr.215/2001- Legea
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.1 alin(1) si ale art.19 alin (1) lit.a din Legea nr.273/2006 - Legea
finantelor publice locale;
- adresa nr.3289/20.03.2008 a Consiliului judetean Arad-prin care ni se
comunica faptul ca prin Hotararea nr.94/20.03.2009 ni s-a repartizat suma de 500.000
lei pentru reabilitarea portiunii din D.C 42 aflata in patrimoniu;
- adresa nr.7899/09.03.2009 a Directiei Generale a Finantelor Publice a judetului
Arad prin care ni se comunica faptul ca prin Decizia nr.236/2009 a directorului
executiv ni s-au repartizat:
- 268.000 lei pentru echilibrarea bugetelor locale din TVA;
- 508.000 lei pentru echilibrarea bugetelor locale din cote defalcate din
impozitul pe venit;
- 1.651.000 lei pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, din care 1.080.000 lei pt.personalul didactic si 571.000altele
- prevederile Legii nr.18 /2009 Legea bugetului de stat pe anul 2009;
- prevederile art.36, alin.(2) lit.b şi alin.(4) lit.a din Legea nr.215/2001 – Legea
administraţiei publice locale, republicatã.
- avizul comisiei de specialitate economico-financiarã şi edilitar-gospodãreascã.
In temeiul art. 45, alin.(1) şi al art.115, alin.(1) lit.b din Legea nr.215/2001 –
Legea administraţiei publice locale, republicatã,

H O T Ã R Ã Ş T E:
Art. 1. Se aproba Bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Virfurile
pe anul 2009, in suma de 3.567.920 lei, conform anexei 1.
Art. 2. Se aproba Bugetul institutiilor publice finantate integral din
venituri proprii,in suma de 118.000 lei;
Art. 3. Se aproba Veniturile si cheltuielile evidentiate in afara bugetului
local, in suma de 8.898 lei.
Art. 4. Se aproba Bugetul General al comunei Virfurile pe anul 2009, in
suma totala de 3.694.818 lei.
Art. 5. In perioada mai – august 2009, iluminatul public se va suspenda ca
urmare a lipsei de credite bugetare.
Art. 6. Aparatul de specialitate cu atribuţii financiar-contabile va identifica şi
atrage noi surse de venit la bugetul local, va verifica realitatea declaraţiilor de impunere
şi va aplica prevederile legale privind executarea silitã a celor rãi platnici.
Art. 7. Prezenta hotarare se va duce la indeplinire de catre primaria comunei
Virfurile si se va comunica:
- Aparatului propriu de specialitate;
- Directiei Generale a Finantelor Publice;
- Prefecturii Judetului Arad.
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