ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL PODARI
JUDEŢUL DOLJ
HOTĂRÂREA NR. 72
privind rectificarea bugetului local în anul 2018
Consiliul local Podari, judeţul Dolj, întrunit în şedinţa ordinară din data de
31.07.2018,
Având în vedere Rapoartul nr.6612/26.07.2018 întocmit de Serviciul CBTIESAIP Compartimentul Contabilitate – Buget, prin care se propune rectificarea bugetului local în
anul 2018,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisia de
specialitate în data 31.07.2018,
În conformitate cu prevederile art. 44 şi art. 49 alin. 7 din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și Contractul de finanțare
nr. 49148/17.08.2017pentru implementarea proiectului Acțiuni Comunitare pentru
Combaterea Excluziunii Sociale”, nr.POCU/20/4/2, Cod SMIS 2014 -101868, Legea nr.
24/2000,rerep., privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative
În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.b) şi d) coroborat cu alin.(4) lit.a),alin.6,
lit.a) pct.1 , art.45 şi art.115 alin.(1), lit.b) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018,
astfel:
1. Suplimentarea bugetului local de venituri si cheltuieli cu suma 18657.17 lei,
primita in conturile: 21A4426900 suma de 2474.93 lei si in contul 21A480201 suma de
16182.24 lei, pentru implementarea proiectului POCU/20/4/2, Cod SMIS -101868
și trecerea pe cheltuieli a sumei de 18657.17 lei la cap. 51.02 art. 58.02.03
2.
-

Virare de credite de la un capitol la altul:
de la cap. 51.02.10 -10000 lei la cap.67.02.10 + 10000 lei
de la cap. 74.02.06 art.71 -215000 lei la cap.70.02.50 art.71 + 215000 lei
de la cap. 74.02.06 art.71 - 60000 lei la cap.84.02 art.71 + 60000 lei
de la cap. 74.02.06 art.71 - 8000 lei la cap.61.02 art.71 + 8000 lei
de la cap. 67.02.06 art.59 -70000 lei la cap.70.02.50 art.20 + 70000 lei

Art.2 Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Serviciul CBTIESAIP
Compartimentul contabilitate-buget vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri
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