ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr..36 / 28.11.2018
privind rectificarea bugetului local al comunei Tomesti pe anul 2018
Consiliul local al comunei Tomesti , judetul Hunedoara ;
Având in vedere :
- suma primita de la UAT Hunedoara reprezentand alocatii bugetare pe anul 2018 pentru
elaborarea sau actualizarea planurilor urbanistice in valoare de 14 mii lei
-Expunerea de motive prezentată de dl. Vasiu Adrian-Viorel, primar al comunei Tomesti
nr.3/ 36 din 10.10.2018 prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2018, cu
suma totală de 14 mii lei
- Raportul compartimentului buget, finante nr. 4/36 din 10.10.2018 din cadrul Primariei
comunei Tomesti precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru programe
de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat
al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert nr.
5/36 din 28.11.2018.
Tinand cont de prevederile art. 19 alin.2 ,art. 20 alin. 1 lit. c , art.49. alin.4 si 5 din
Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare
In temeiul prevederilor art.36 alin.4 lit.”a” si art.45 alin.2 lit.a din din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001,republicata,cu modificarile si completarile
ulterioare , si ale art.11 alin.4 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ,
actualizata
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba rectificarea bugetului comunei Tomesti pe anul 2018, care a fost aprobat
prin Hotararea Consiliului Local Tomesti nr.11 /2018 si se stabileste in suma de 4.087,96
mii lei la venituri si 4.340,70 mii lei la cheltuieli.
Art.2. Veniturile bugetului Comunei Tomesti pe anul 2018 se majoreaza cu suma de 14
mii lei conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3. Cheltuielile bugetului Comunei Tomesti pe anul 2018 se majoreaza cu suma de 14
mii lei, conform anexei 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4. Se rectifica bugetul local al Comunei Tomesti pe anul 2018 prin virari de credite
conform anexei 3 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5. Hotararea nr.11/2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Tomesti pe anul
2018 se modifica potrivit prezentei hotarari.
Art.6. Prezenta hotărâre poate fi atacata, conform procedurii si termenelor prevazute de
Legea 544/2004 a conteciosului administrativ, actualizata.
Art.7. Prezenta hotărâre intră în vigoare conform art.49 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată şi se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţului Hunedora;

- Primarului comunei Tomesti;
- Compartimentului buget, finante din cadrul Primariei comunei Tomesti;
- Administratia Judeteana a Finanţelor Publice Hunedoara –Deva;
- Afişare la afişier;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
Olar Tania

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
GIURGIU SANDA

Tomesti la 29.11.2018

Notă : Prezenta hotărâre a fost adoptată cu cvorumul de __8_voturi “pentru” , din 9
consilieri în funcţie (lipseste motivat domnul Nedea Ioan ) ; ____0__voturi “contra” ;
____0__voturi “abţineri’ , votul fiind liber.

