ROMÂNIA
JUDEŢULNEAMŢ
CONSILIUL LOCAL MOLDOVENI
HOTARÂREA
NR. 77 DIN 28.10.2019
privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOLDOVENI,JUD.NEAMŢ;
Având în vedere:
Legea nr. 50/2019 legea bugetului de stat pe anul 2019 și ale Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Examinând raportul de aprobare nr. 1428 din 18.10.2019 inițiat de către primarul
comunei și referatul nr. 5/1003 din data de 18.10.2019, întocmit de către contabilul
primăriei cu privire la rectificarea bugetului local;
Având în vedere adresa nr. 32546 din 18.10.2018 a DGFP-Neamt prin care s-au
alocat sume din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru
finanțarea cheltuielilor de funcționare în conformitate cu prevederile art. 20 alin. 3
din Ordonanța Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe
anul 2019;
Văzând avizul favorabil ale celor trei comisii de specialitate a consiliului local;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. a, ale art. 139
alin. (3) lit. a și ale art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrative;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului
respectiv la data de 28.10.2019.

comunei Moldoveni, pe anul 2019,

Art.2. Bugetul rectificat va avea forma prevazută în anexa nr. 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri
persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
CONSILIER,
Iuliana Mirela BONTAȘ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Marcela Gabriela CEPREAGĂ

ROMÂNIA
JUDEŢULNEAMŢ
CONSILIUL LOCAL MOLDOVENI
HOTARÂREA
NR 77 DIN 22.11.2018
privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOLDOVENI,JUD.NEAMŢ;
Având în vedere:
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Moldoveni vizând rectificarea
bugetului local pe anul 2018, la data de 22.11.2018;
Examinând raportul privind rectificarea de buget iniţiat de către contabilul
primăriei;
Văzând avizul favorabil ale comisiilor de specialitate a consiliului local;
Întemeiul art.36, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „a”, art. 45 şi 115, alin. 1, lit. „b” din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia public locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului comunei Moldoveni, pe anul 2018, respectiv
la data de 22.11.2018.
Art.2. Bugetul rectificat va avea forma prevazută în anexa nr. 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă modificarea listei de investiţii pentru anul 2018, respectiv la data
de 22.11.2018, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.4.Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi
autorităţilor interesate.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

CONSILIER,
Mihai VIERU

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL COMUNEI,
Marcela Gabriela CEPREAGĂ

