
ROMANIA
coNSrLruL LocAL AL COMUNET pAU$E$Tr-MAcLA$r
JUDETUL VALCEA

HOTARAREA NR.27
Privind: rectificarea bugetului local de venituri qi cheltuieli pe anul 2015

Consiliul Local al Comunei Pdugegti-Mdglagi, judeJul VAlcea,
intrunit in gedin{d ordinard., astdzi 30 .04.2015, Ia care participd un numdr de
13 consilieri comunali din numdrul total de 13 aleqi in funclie ;

Ludnd in dezbatere expunerea de motive qi proiectul de hot[rAre
iniliat de primarul comunei privind rectificarea bugetului local de venituri qi
cheltuieli pe anul 2015 ;

AvAnd in vedere :

- raportul compartimentului de specialitate al primarului prin care se soliciti
rectificarea bugetului local pe anul 2015 cu suma totald de 18,00 mii lei;
- adresa $colii Gimnaziale ,,Achim Popescu" nr.755103.04.2015 prin care
se solicitd suplimentarea creditelor la capitolul 6502,,invd!dmAnt", cu suma
de 14.270\ei, pentru transportul cadrelor didactice navetiste;
- adresa $colii Gimnaziale ,,Achim Popescu" nr. 801122.04.2015 prin care
se propune rectificarea bugetului propriu pe fiecare nivel de invd{dmAnt;
- execu{ia bugetului local de venituri qi cheltuieli p6nd la data de
31.03 .2015 gi necesitatea efectu[rii unor cheltuieli in perioada urmdtoare;

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

in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (l), lit. ,,h,, 
Ei 

,.i,, 
,

Secliunea a3-a din Legea nr,27312006 privind finanlele publice locale, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare;

rnbaza art. 36 alin. (4), lit. "a " din Legea nr.2l5lz00l privind
administra{ia publicd local6, republic at6,, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;

in temeiul art.45 alin. (2), lit. ,,a,, gi a art. 115 alin. (1), lit. ,,b,,,
alin. (3), (5), (6) din Legea nr. 21512001 privind administra{ia public[
locald, republicatd, cu modificdriie qi completbrile ulterioare, cu l3 voturi
,, p€fltru" , adoptd urmd.toarea:

HOTARARE

ART.I Se aprobd rectificarea bugetului local pe anul 2015, cu suma totald
de 18,00 mii lei, conform anexei, ce face parte integrantd din prezenta
hotdrdre.



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-Mdglaqi, in termenul prevdzut de lege, primarului
comunei, Institufiei Prefectului-jude{ul Vdlcea gi se aduce la cunoqtinJa
publicd prin afiqare pe saitul primdriei.
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