ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA ZARNESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind aprobarea rectificarii bugetului al com. Zarnesti, jud. Buzau
pe anul 2018
Consiliul local al comunei Zarnesti, jud. Buzau;
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului com. Zarnesti inreg. sub
nr. 3256/2018;
- raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei
com. Zarnesti inreg. sub nr. 3261/2018 ;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
- Hotararea Consiliului Local nr. 10/2018 privind aprobarea
bugetului local pentru anul 2018;
- Contractul
de
finantare
Nr.C1920074X208421001006/06.07.2018
pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil in conditiile
Programului Nationala de dezvoltare Rurala incheiat intre Agentia
pentru finantarea Investitiilor Rurale si Comuna Zarnesti;
- prevederile art. 19(2) din Legea 273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.36 alin(4) lit.a), art.45alin (2),lit.a) din Legea
administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTARĂŞTE:
Art.1.Se aproba rectificarea bugetului local pentru anul 2018,
conform Anexei 1 atasata prezentei hotarari, care face parte
integranta din aceasta.
Art.2. (1)Se aproba utilizarea din excedentul anilor precedenti a
sumei de 601.000lei pentru „achizitie echipament specializat pentru
efectuarea de servicii publice comunitare, si suma de 150.000 lei
pentru Sistemul de alimentare cu apa pentru Comuna Zarnesti.
(2) Se aproba modificarea Listei de investitii, Anexa nr.2 care face
parte integranta din aceasta.
Art.3. Se aproba rectificarea bugetului de subventii si venituri
proprii al comunei Zarnesti conform Anexei nr. 3, care face parte
integranta din prezenta.
Art.2. Secretarul comunei va aduce la cunostinţă publică şi va

transmite autorităţilor interesate prezenta hotărâre.
Presedinte de sedinta,
Consilier,
Moise Ion
Nr. 27/26.07.2018
Zarnesti

Contrasemneaza
Secretar,
Baltateanu Argentina

“Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al com. Zarnesti
in sedinta din 26.07.2018, cu respectarea prevederilor art. 45 alin(1)
din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale, republicata,
actualizata, cu un nr. de _____voturi pentru_____abtineri si
_____voturi impotriva, din totalul de 15 consilieri in functie si
_____consilieri prezenti la sedinta.

