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JUDETUL VALCEA
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uorAnAREA f{R. sl
Privind: rectificarea bugetului local de venituri qi cheltuieli pe anul 201 5

Consiliul Local al Comunei Pduqeqti-Mdglaqi, judelul VAlcea,
intrunit ?n gedin{d ordinard, astdzi 27.07.2015, ia care parlicipd un numdr de
12 consilieri comunali din numdrul total de 13 aleqi ?n funclie ;

LuAnd in dezbatere expunerea de motive gi proiectul de hotdrAre
iniliat de primarul comunei privind rectiflcarea bugetului local de venituri gi

cheltuieli qi a bugetului activitSlilor finanlate integral din venituri proprii pe
anul 201 5;

AvAnd in vedere :

- raporlul comparlimentului de speciaiitate al primarului prin care se

solicitd rectificarea bugetului local pe anul 2015 cu surra totald de 399,00
mii lei;
- adresa nr. VL 163550 din 06.08.2015 a Adrninistraliei Judelene a

Finanlelor Publice VAlcea privind repafiizarea sumelor defalcate din cota de
I8,5oA din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul
2015 gi repari';izarea sumelor defalcate din TVA pentru finanlarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul bugetelor locale pe anul 2015 in
vederea achitdrii sumelor datorate in baza hotdrArilor judecdtoreqti pentru
salarialii din unitd1ile de invdldmdnt de stat;
- adresa nr. VL 168128 din 17.08.2015 a Administraliei Judelene a

Finanlelor Pubiice VAlcea privind nivelul maxim al cheltr"rielilor de personal
aferent bugetului general centralizat al unitdlii noastre pe anul 2015;
- adresa nr. 1232 din 12.08.2015 a $colii Gimnaziale ,,Achim Popescu"
Pdugeqti-Mdglagi prin care se propune aprobarea rectificdrii bgetului
propriu;
- O.U.G. nr.2712015 pentru pentru cornpletarea Ordonan{ei de urgenld a

Guvernului nr.8312014 privind salarizarea personalului plStit din fbnduri
publice inanul 2015, precum qi alte misuri ?n domeniul cheltuielilor publice
gi per-rtru stabilirea unor mdsuri bugetare;
- execu{ia bugetului local de venituri gi cheltuieli pAnd la data de

31.07 .2015 qi necesitatea efectudrii unor cheltuieli in perioada urmdtoare;

finAnd cont de raporlul de avizare al comisiilor de specialitate din

cadrul consiliului local qi de raportul de avizare a legalitSlii proiectului de

hotdrAre intocmit de secretarul comunei;



Y4

In conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1), lit. ,,h,,gi,,i,,,
Sec{iunea a 3-a din Legea nr. 27312006 privind finan{ele publice locale, cumodifi cdrile qi completdrile ulterioare;

rn baza 
.7n. 36 arin. (4), lit. "a " din Legea nr. 21512001 privind

administralia publicd locald, republicatd, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare;

in temeiul aft.45 arin. (2),rit.,,,a" qi a ar1. r15 alin. (1), rit.,,b,,,alin' (3)' (5), (6) din Legea nr. 21512001 privind administralia puulica
locald, republicatd, cu modificdrile qi completarile ulterioare, cu l2 voturi
,, pentru" , adoptd urmdtoarea:

norAnAnE

ART'I Se aprob[ rectificarea bugetului local pe anul 2015, cu suma totald
de 399,00 mii lei, din care 211,00 mii lei in trimestrul III qi 188,00 rnii lei in
trimestrul IV,conform anexei ce face parle integrantd din prezenta hotdr6re.
ART'2 Primarul localitdtii, ca ordonator principal de credite, va lua rndsuri
pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri.
ART'3 Prezenta hotdrdre se comunicd. prin intermediul secretarului
comunei Pdugeqti-Mdglagi, in termenul prevdzut de lege, primarului
comunei, Institu{iei Prefectului-jude{ul vAlcea gi se aduce la cunoqtinla
publicd prin afigare pe saitul prirndriei.
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Preqedinte de qedinld,

Sandu Mihai
Pdugegti-Mdglaqi, 27 .09 .201 5

Contrasemneazd,
Secretar

Jurist Popescu Mihaela-Florela


