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

HOTARAREA NR. 45
Privind: rectificarea bugetului local de venituri gi cheltuieli qi a bugetului
activitaillor finanJate integral din venituri proprii pe anul 2015

Consiliul Local al Comunei Pduqeqti-Mdglaqi, jude{ul VAlcea,
intrunit in qedinld ordinard, astd2i29.07.2015, la care participd un numdr de

13 consilieri comunali din numdrul total de 13 alegi in func{ie ;

LuAnd in dezbatere expunerea de motive qi proiectul de hotdrdre
ini{iat de primarul comunei privind rectificarea bugefului local de venituri gi

cheltuieli qi a bugetului activitalilor finan{ate integral din venituri proprii pe

anul 201 5;

Avdnd ?n vedere :

- raportul compartimentului de specialitate al primarului prin care se solicitd
rectificarea bugefului local pe anul 201,5 cu suma totald de 21,30 mii lei qi

a bugetului activitdlilor finanfate integral din venituri proprii pe anul 2015,
cu suma totald de 2,80 mii lei,
- execu{ia bugetului local de venituri qi cheltuieli pAnd la data de

30.06.2015 qi necesitatea efectudrii unor cheltuieli in perioada urmdtoare ;

JinAnd cont de raportul de avizarc al comisiilor de specialitate din
cadrul consiliului local gi de raportul de avizare a legalitdlii proiectului de
hotdrdre intocmit de secretarul comunei;

in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1), lit. "h" gi "i" ,

SecJiunea a3-a din Legea nr.27312006 privind finanJele publice locale, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare:

inbaza art.36 alin. (4), lit. "a " din Legea nr.21512001 privind
administralia publicd localS, republicatS, cu modificdrile gi complet[riie
ulterioare;

in temeiul art.45 alin. (2), lit. ,,,a" qi a ar1. 115 alin. (1), lit. ,,b",
alin. (3), (5), (6) din Legea nr. 21512001 privind administra{ia publicd
localS, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, cu 13 voturi
,, pefitru" , adoptd urmdtoarea:

HOTARARE

ART.I Se aprobd rectificarea bugetului local pe anul 2015, cu suma totald
de2l,30 mii lei, conform anexei nr.1 ce face parte integrantd din prezenta
hotirdre.



ART.2 Se aprobd rectificarea bugetului activitdlilor finanJate integral din
venituri proprii pe anul 2015, cu suma totald de 2,80 mii lei, conform
anexei nr. 2 ce face parte integrantd din prezenta hotdr6re.
ART.3 Primarul localitdtii, ca ordonator principal de credite, va lua mdsuri
pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotdr6ri.
ART.4 Prezenta hotdrdre se comunicd prin intermediul secretarului
comunei Pdqeqti-Mdglaqi, in termenul prevdzut de lege, primarului
comunei, Institu{iei Prefectului-judelul VAlcea qi se aduce la cunoqtin{a
publica prin afiqare pe saitul primdriei.

Preqedinte de gedin{d,

Sandu Mihai
Paugegti-Mdglaqi, 29 .07 .20 I 5

ContrasemneazS
Secretar

Jurist Po Mihaela-Florelapescu
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