
      R  O M Â � I A 
JUDEŢUL VRA�CEA 
  COMU�A PALTI�   
 CO�SILIUL LOCAL  

 
HOTĂRÂREA �r. 23 
 din 27 mai   2009                                                                             

 
Privind : modificarea Anexei nr. 2 ( Lista de investiţii pe anul 2009), la Hotărârea 

Consiliului Local Paltin nr. 9 / 16.04.2009, pentru aprobarea bugetului iniţial al comunei 

Paltin, judeţul Vrancea. 

 
                       Consiliul Local al Comunei Paltin, jud. Vrancea, întrunit în şedinţă 
ordinară,  în data de 27 mai  2009,   având în vedere :  
 
                     -  proiectul de hotărâre şi expunerea de motive ale primarului comunei 

Paltin, privind modificarea Anexei nr. 2 ( Lista de investiţii pe anul 2009), la Hotărârea 

Consiliului Local Paltin nr. 9 / 16.04.2009, pentru aprobarea bugetului iniţial al comunei 

Paltin, judeţul Vrancea;  

                     -  referatul de aprobare nr. 1739 / 24.04.2009, înaintat de către d-l Boroş 

Gelu, referent contabil în cadrul aparatului de specilaitate al primarului comunei Paltin, 

cu privire la necesitatea modificării Listei de investiţii, anexă la bugetul iniţial,  

                     -  prevederile art. 41 şi 45, din Legea nr. 273 / 2006, privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

               -    în temeiul prevederilor art. 36,  alin. (2), lit. „b", lit.”c”,alin. (4), lit. „e”,  

art. 45, alin. (1), alin. (2), lit. „e”,  din  Legea nr.  215 / 2001, privind  administraţia 

publică locală, republicată,   

                                                          H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E  :  
 
 Art.   1.  Aprobă modificarea Anexei nr. 2 ( Lista de investiţii pe anul 2009), la 

Hotărârea Consiliului Local Paltin nr. 9 / 16.04.2009, pentru aprobarea bugetului iniţial al 

comunei Paltin, judeţul Vrancea, aşa cum este prezentată în anexa, care face parte 

integrantă din prezenta Hotărâre. 

  
Art.    2.   Prevederile prezentei Hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de catre primarul 

comunei Paltin, împreună cu  referentul contabil, din cadrul Primariei comunei Paltin, iar 

secretarul comunei o va comunica primarului comunei, referentului contabil, precum şi 

Instituţiei Prefectului, Judeţul Vrancea,   pentru controlul legalităţii,  în termenul prevăzut 

de lege. 

                                                    
 

PREŞEDI�TE DE ŞEDI�ŢĂ,                                  Contrasemnează, 
                     Consilier,                                              Secretarul comunei Paltin 
VALERICĂ – LORIA� PA�ŢUŞ                        IO�EL GHIORGHIŢĂ 
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