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

HOTARAREA NR.41
Privind: rectificarea bugetului local de venituri qi cheltuieli pe anul 2015

consiliul Local al comunei P6ugeqti-M6glaqi, judelul Vdlcea,

tntrunit in qedinld ordinarb, astdzi 30.06.2015, la care participd un numdr de

13 consilieri comunali din numdrul total de 13 aleqi in funclie ;

Lu6nd in dezbatere expunerea de motive qi proiectul de hotdrdre

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 solicitd
rectificarea bugetului local pe anul 2015 cu suma totald de 34,24 mii lei,
- H.C.L. nr. 30 din 30.04.2015 privind completarea listei de investiJii qi a
indicatorilor tehnico-economici pentru anul2015 cu obiectivul ,,Execu{ie qi

montaj poartd batantd automatd";
- Dispozilia primarului nr. 134 din 17 .06.2015 privind rectificarea bugetului
local de venituri gi cheltuieli pe anul 2015;
- contractul de sponsorizare ff. 3658 din 25.05.2015 incheiat intre S.C.

Noba S.R.L. qi Comuna Pdugeqti-Mdglaqi;
- contractul de sponsorizare ff. 4390 drn 24.06.2015 tncheiat intre S.C.

Cazicom S.R.L. gi Comuna Pduqegti-Mdglaqi;
- adresa $colii Gimnaziale ,,Achim Popescu" nr. 1096 din 18.06.2015
privind rectificarea bugetului propriu pe fiecare nivel de inv6{6m6nt;
- execu{ia bugetului local de venituri gi cheltuieli pdnd la data de

18.08.2015 qi neoesitatea efectudrii unor cheltuieli in perioada urmdtoare ;

JinAnd cont de raportul de avizarc ai comisiilor de speciaiitate din
cadrul consiliului local gi de raportul de avizare a legalitdlii proiectului de

hotdrAre intocmit de secretarul comunei;
in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1), lit. "h" qi "i" ,

Sec{iunea a3-a din Legea nr.27312006 privind finanfele publice locale, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare;

inbaza art.36 alin. (4), lit. "a " din Legea nr.2|5l200l privind
administra{ia publicd locald, republicatd.. cu modificdrile qi completdrile
ulterioare;

in temeiul art.45 alin. (2),lit. ,,a" qi a art. 115 alin. (1), lit. ,,b",
alin. (3), (5), (6) din l,egea m. 215120A1 privind administralia publicd
localS, republicati, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, cu 13 voturi
,, pentru" , adoptd urmbtoarea:



HOTARARE

ART.I Se aprobd rectificarea bugetului local pe anul 2015, cu suma totalb
de 34,24 mii lei, conform anexei, ce face parte integrantd din prezenta

hotdrAre.
ART.3 Primarul localitdtii, ca ordonator principal de credite, va lua mdsuri
pentru ducerea la indeplinire aprezentei hotdrAri.
ART.4 Prezenta hotdrdre se comunicd prin intermediul secretarului

comunei Pduqeqti-Mdglaqi, in termenul prevdzut de lege, primarului
comunei, Institu{iei Prefectului-jude{ul VAlcea qi se aduce la cunogtinta
publicd prin afiqare pe saitul prim[riei.
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