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                                         H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea bugetului local al orasului Santana   pentru  anul 

2009 
 

 CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SANTANA, 

 

Având în vedere : 

-       Expunere de motive , Enache Viorel – primarul orasului Santana 

-    Referat de specialitate Ionaş Dumitru – şef serviciu financiar contabil; 

-    Prevederile Legii nr. 18/2009 a bugetului de stat pentru anul 2009; 

-    Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale; 

-    Prevederile Legii nr. 52/2003 a transparentei decizionale 

-   Adresa nr. 3290/20.03.2009 a Consiliului Judetean Arad – Directia Economica; 

-   Adresa D.G.F.P.A. nr.7899/09.03.2009 

-  Prevederile art. 36, alin. (4), lit. a.) din Legea 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare  

În temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală 

republicata , cu modificarile si completarile ulterioare 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art. 1  Se aproba  bugetului local al oraşului Santana pentru anul 2009 conform 

anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărare. 

 Art. 2 Se aproba bugetul  centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate 

integral din venituri proprii , pe trimestre  , conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărare. 

 Art. 3 Se aproba bugetul centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate 

partial din venituri proprii , pe trimestre , conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărare. 

 Art. 4 Se aproba veniturile si cheltuielile evidentiate in afara bugetului local pe 

trimestre ,  conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărare. 

 Art. 5 Se aproba bugetul fondurilor externe nerambursabile , conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărare. 
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 Art. 6 Se aprobă lista de investitii pe anul 2009, finantata din bugetul local si 

fondul de rulment , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărare. 

   Art. 7 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari de incredinteaza primarul 

orasului Santana , domnul Enache Viorel. 

   Art. 8   -  Prezenta se comunică : 

- Directia Controlului Legalitatii Actelor , Juridic, Relatii Publice si Secretariat – 

Compartimentul Legalitatii Actelor si Contencios  

-  D.G.F.P.A. 

- Persoane fizice si juridice prin afisaj , 

- Primarul orasului  Santana. 
 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           Contrasemnează: 
  SCARLATESCU MIHAI                    SECRETARUL ORASULUI SANTANA 

                                                                  Jurist Sas Viorica 
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