ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂSTOACA

HOTĂRÂREA nr. 31
din 20 decembrie 2018
privind: rectificarea bugetului local al comunei Răstoaca
Consiliul local al comunei Răstoaca, judeţul Vrancea,
- având în vedere proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Răstoaca
privind rectificarea bugetului local al comunei Răstoaca și propunerea fundamentată
cu privire la rectificarea bugetului local înregistrată la nr. 3865 din 14 decembrie
2018;
- având în vedere raportul Compartimentului contabilitate buget impozite nr.
3866 din 14 decembrie 2018 cu privire la rectificarea bugetului local;
- având în vedere contractul de finanțare pentru Programul național de
dezvoltare locală nr.1800/05.03.2018 încheiat între UATC Răstoaca și Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, precum și virarea sumei de 39 270
lei de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru
obiectivul de investiții ”Asfaltare drumuri de interes local în comuna Răstoaca - 5,5
km, județul Vrancea” ;
- având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 977/2018 privind alocarea unei
sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de
stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale
- în baza art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se rectifică bugetul local al comunei Răstoaca conform anexei nr. 1 care
constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul
comunei Răstoaca prin intermediul Compartimentul contabilitate buget impozite şi
comunicate celor interesaţi de secretarul comunei Răstoaca.
Președinte de ședință,
Consilier local,
Dima Vasile

Contrasemnează,
Secretar al comunei,
Mişu Iuliana Marinela

Anexa nr. 1
la HCL nr. 31 din 20.12. 2018
I. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
VENITURI
Nr.
Denumire indicator
Crt.

1

Subvenții primite de la Ministerul DezvoltăriiPNDR

II. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
VENITURI
Nr.
Denumire indicator
crt.

1.
2

Sume din excedentul anului 2017
Sume din T.V.A. pentru echilibrarea cheltuielilor
descentralizate
Total

COD

42.02.65

Cod

40.11
11.02.06

Influențe
TRIM IV
2018
lei
39 270

Influente
TRIM IV
2018
lei
35 000
20 000
55 000

CHELTUIELI
1.Capitolul 51.01.03 - autorități publice locale
- titlul 20.01.09 - cheltuieli materiale întreținere și funcționare – majorare
cu suma de 50 000 lei;
2. Capitolul 61.05.00 - Situații de urgență
- titlul 20.01.30 - cheltuieli materiale - majorare cu suma de 5.000 lei;
Total: 55 000 lei
Consilier cheltuieli,
Mocanu Aristița
Avizat CFP,
Rotaru Vasilica
Președinte de ședință,
Consilier local,
Dima Vasile
Contrasemnează,
Secretar al comunei,
Mișu Iuliana Marinela

