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

HOTARAREA NR. 1

Privind: rectificarea bugetului local al'Comunei Pdugeqti-Mdglaqi pe anul

20t3

Consiliul Local al Comunei Pduqegti-Mdglaqi, judelul Vdlcea,
intrunit in qedinld extraordinarl", astdzi 10.01 .2014, la care participd un
numdr de 12 consilieri comunali din numdrul total de 12 aleqi in funclie ;

Ludnd in dezbatere expunerea de motive gi proiectul de hotdrAre

iniliat de primar privind rectificarea bugetului local de venituri qi cheltuieli
pe anul 2013;

AvAnd in vedere :

- raportul compartimentului Contabilitate, inregistrat sub ff. 7636 din
24.I2.2013, prin care se propune rectificarea bugetului Comunei Pduqeqti-

Mdglaqi pe anul 2013 i ,

- virarea sumei de 82,78 mii lei in contul nr.21.42.02.65, pentru frnan\area
obie'ctivului de investilii ,,Execulie alimentare cu apd in Comuna Pduqeqti-

Mdglaqi";
- Dispozi{ia primarului nr. 177 din 24.12.2013 privind modificarea
bugetului local pe anul 2013;

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

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

completdrile ulterioare;
In baza art.36 alin. (4), lit. "a $ din Legea nr.21512001 privind

administralia publici locald, republicatd, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare; '

in temeiul art. 45 alin. (2), lit.,,?" $i a art. 115 alin. (1), lit. ,,b",
alin. (3), (5), (6) din Legea nr. 21512001 privind administralia publicb
1ocal6, republicati, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, cu 12 voturi

,, pentru ,, adoptdurmdtoarea:

v 

HOTARARE

ART.I Se aprobd rectificarea bugetului local pe anul 2013, cu suma de

24,78 mii lei, conform anexei ce face parte integrantd dinprezenta hotdrdre.



ART.3 Prezenta hotarare se comunic6 prin intermediul secretarului
comunei Pdugeqti-Mdglagi, in termenul previzut de lege, primarului
comunei, Institutiei Prefectului-judetul Vdlcea, Trezoreriei R6mnicu V61cea,

compartimentului Contabilitate gi se aduce la cunostinla p-ublicd prin
publicare pe saitul primdriei.

Pduqegti-Mdglaqi, 1 0.0 1 .2014
ContrasemneazI

Secretar,
Jurist Popescu Mihaela-F lorela
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