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RONIANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PAU$E$TI-MAGLA$I
JUDETUL VALCEA

HoTARAREA NR. 59
Privind: rectificarea bugetului local al Comunei Pduqeqti-Mdglaqi pe anul
2013

Consiliul Local al Comunei Pduqeqti-Mdglagi, judelul V6lcea,
intrunit in qedin!6 ordinarS, astdzi lI.I2.20I3,Ia care participd un numdr de
12 consilieri comunali din numdrul total de 12 aleqi in funclie ;

Lu6nd in dezbatere expunerea de motive qi proiectul de hotdr0re
iniliat de primar privind rectificarea bugetului local de venituri gi cheltuieli
pe anul 2013 ;

Avdnd in vedere :

- raportul compartimentului Contabilitate, inregistrat sub nr.7454 din
16.12.2013, prin care se propune rectificarea bugetului pe anul2013 ;
- execulia bugetului local de venituri qi cheltuieli pdnd la data de
13.12.2013 qi necesitatea efectudrii unor cheltuieli in perioada urmdtoare;
- Decizia nr. 168 a $efului Administraliei Judelene a Finanlelor Publice
VAlcea, privind repartizarea pe uzitdli administrativ-teritoriale a sumelor
defalcate din TVA pentru finanlarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
bugetelor locale, alocate potrivit prevederilor H.G.nr.96812013 qi H.G. nr.
973120t3;
- bugetul rectificat prezentat de $coala Gimnaziald Achim Popescu;
- virarea sumei de 58 mii lei in contul nr. 2I.42.02.65,pentru ftnan\area
obiectivului de investilii ,,Execulie alimentare cu apd in Comuna Pduqeqti-
Mdglagi";

finAnd cont de raportul de avizare al comisiilor de specialitate
din cadrul consiliului local qi de raportul de avizare a legalitSlii proiectului
de hotdrdre intocmit de secretarul comunei;

in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1), lit. "h" $i "i" din
Legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare ;

inbaza art.36 alin. (4),lit. "a " din Legea w. 21512001 privind
administralia publicd 1ocal6, republicatd, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;

in temeiul art.45 alin. (2),\it.,,o" $i a ari. 115 alin. (1), lit. ,,b",
alin. (3), (5), (6) din Legea nr. 21512001 privind administralia publicd
1oca16, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, cu 12 voturi
,, pentru ,, adopti urmdtoarea:
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ART.I Se aprobd rectificarea bugetului local pe anul 2013, cu suma de
31,44 mii lei, conform anexei ce face parte integrantd din prezenta hotdr6re.
ART.2 Se aprobd rectificarea bugetului local de venituri qi cheltuieli pe
anul 2013 cu suma de - 42,00 mii lei, conforrn anexei nr. 2 ce face parte
integrantd din prezenta hotdrAre.
ART.3 Primarul localitdtii, ca ordonator principal de credite, va lua
mdsuri pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri.
ART.4 Prezenta hotdrdre se comunicd prin intermediul secretarului
comunei Pduqeqti-Mdglagi, in termenul prevdntt de lege, primarului
comunei, Instituliei Prefectului-judetul V6lcea gi se aduce la cunoqtinla
publicd prin afiqare pe saitul primdriei.

Pregedj te de gedin16, Pdugeqti-Mdglaqi, 20.12.20 13

Contrasemneazd,
Secretar

Jurist Popescu Mihaela-Florela
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