ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL PODARI
JUDEŢUL DOLJ
HOTĂRÂREA NR. 47
rectificarea bugetului local în anul 2018
Consiliul local Podari, judeţul Dolj, întrunit în şedinţa de îndată din data 24.04.2018,
Având în vedere Raportul cu nr. 3639 din 23.04.2018 întocmit de Compartimentul pentru
implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, avizat de către Serviciul
CBTIESAIP,
Văzând adresa cu nr. 856 / 23.04.2018 a Şcolii Gimnaziale Podari înregistrată sub nr. 3634 /
23.04.2018,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisia de specialitate
în data de 24.04.2018,
În conformitate cu prevederile Contractului de Finanţare nr. 49148/17.08.2017 ( POCU / 20/4/2 –
101868 ) Proiectul Acţiuni Comunitare pentru Combaterea Excluziunii Sociale – ACCES, Ghidului
pentru accesarea proiectelor în cadrul POCU 2014-2020 – Axa prioritară 4; “Incluziunea socială şi
combaterea sărăciei”, dispoziţiile art. 44 şi art. 49 alin. 7 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Operaţiunea 4.2. „Reducerea numărului de
comunităţi marginalizate ( non-romă) în risc de sărăcie şi excluziune socială prin implementarea de
măsuri integrate”, Legea nr. 24/2000, rerep., privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea
actelor normative,
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin (4), lit.a, art. 45 şi art. 115 alin.
1 lit.b din Legea nr. 215/2001, rep., a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2018, prin
suplimentare cu suma de 314388.40 lei virată de Ministerul Fondurilor Europene – Direcţia Generală
Programe Europene Capital Uman în contul 21A480203 şi trecerea acestei sume pe cheltuieli la
cap.51.58.02.02
Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2018, prin
suplimentare cu suma de 272.000,00 lei virată de Ministerul Fondurilor Europene – Direcţia Generală
Programe Europene Capital Uman în contul 21A480203 şi trecerea acestei sume pe suplimentare
prevedere bugetară aferentă Şcolii Gimnaziale Podari la cap. 65.04.01.58.02.02
Art.3. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Serviciul CBTIESAIP –
Compartimentul Contabilitate – Buget, Compartimentul pentru implementarea proiectelor finanţate din
fonduri externe neramburabile şi Şcoala Gimnazială Podari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
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