
ROMANTA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PAU$E$TI-MAGLA$T
JUDETUL VALCEA

HOTARAREA h[R. 59
Privind: rectificarea bugetului local de venituri qi cheltuieli pe anul 2015

consiliul Local al comunei pdugegti-Mdglagi, judelul valcea,
intrunit in qedinld ordinarS, astdzi 30.0g.2015,|a care participd un nurndr cle
13 consilieri comunali din numdrul total de 13 aleqi in funclie ;

LuAnd in dezbatere expunerea de motive gi proiectul de hotdrAre
iniliat de primarul comunei privind rectificarea bugetului local de venituri gi
cheltuieli pe anul 2015;

AvAnd in vedere :

- raporlul comparlimentului de specialitate al primarului prin care se
solicitd rectificarea bugetului local pe anul 2015 cu surna totald de 588,69
rnii lei;
- contractul de fnanfare inregistrat la Ministerul Dezvoltdrii Regionale gi
Adrninistraliei Publice cu nr. 12765 din 27.0g.2015 gi la UAT co,o1,nu
Pduqegti-Maglagi cu nr. 6413 din 09.09.2015 cu privire ia alocarea unei
finanldri din bugetul MDARAP pentru anul2015 in sumd de 1 10.616,00 lei
pentru realizarea obiectivului de investilii ,,Asfaltare drumuri de interes
local in satele coasta, ulmelel gi vldduceni, in comuna pduqeqti-Mdglagi,
jude{ul Ydlcea";
- contractul de fnanlare ?nregistrat la Ministerul Dezvottdrii Regionale qi
Administraliei Publice cu nr. 12764 din 27.08.2015 gi la UAT Comuna
Pduqeqti-Miglaqi cu nr. 6412 din 09.09.2015 cu privire la alocarea unei
finanldri din bugetul MDARAP pentru anu]2015 in sumd de 26.900,00 lei
pentru realizarea obiectivului de investilii ,,Asfaltare drum comunal DC
164,km 0+700 - 1+550 qi drum de interes local DC 164 - Loc. pafticulare,
L:0,150 km in Comuna Pduqgeti-Mdglagi, judepl VAlcea',;
- actul adlional nr. 1 la contractul de finan{are nr. 9043 din 29.04.2015,
inregistrat la Ministerul Dezvoltdrii Regionale qi Administraliei Publice cu
nr. 12766 din27.08.2015 qi la UAT Comuna Pduqeqti-Maglagi cu nr. 6414
din 09.09.2015 prin care se alocd suplimentar in anul 2015, suma de
85.41 0,00 lei pentru realizarea obiectivului de investilii ,,Extindere
alimentare cu apd in Comuna Pduqeqti-Mdglaqi, judelul VAlcea - proiectare
qi execufie";
- adresa $colii Gimnaziale Achim Popescu nr. 1232 din 10.09.2015 privind
rectificarea bugetului propriu;



- HC'L' llr' 58 din 27'08.2015 privind aprobarea executarii lucrdrilor clereparalii qi zugrdvire exterio ard" almobilului Disfensar comunal;- execulia bugetului rocal de .venituri gi c'h.ltui.li pand ra d,ata de3 I '08'2015 qi necesitatea efectudrii u.ror cheltuieli in perioada urmdtoare ;finand.cont de raporlul d'e avizareal cornisiilor de specialitate dincadrul consiliului local qi de raporlul de avizar. ; l;;"l;,Jt,r"ir"rictului dehotdr6re intocmit de secretarul comunei;
in conformitate cu prevederile art. 20 arin. (r), rit. ,,h,,gi ,,1,,,

sec{iunea a 3-a din Legea nr.27312006 privind finan{ele publice locale, cumodifi cdrile gi completdrile ulterioare;
rn baza 

-7n. 
36 ahn. (4), rit. "a " din Legea nr. 21512001 privincradministralia publicd local6, republic atd", cu modificdrile qi completdrile

ulterioare;
in terneiul afi..45 a!in. (2), lit.,,a,, gi a ar1. 115 alin. (1), Iit.,,b,,,alin' (3), (5), (6) din Legea nr..,21512001 privind administralia publicalocald, republicatd, cu modificdrile qi .ompleta.ile ulterioare, cu 13 votr-rri

,, pentru" , adoptd urmdtoarea:

HorAnAnn

ART'l Se aprobd rectificarea bugetului local pe anul 2015,cu suma totald

,1..j8^8,69 
mii lei, confo.. un.*.i ce face parte integ.untd din prezenta

notarare.
ART.2 Prirnarul localitdtii, ca ordonator principal de credite, va lua mdsuri
pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri.
ART'3 Prczenta hotdr6re se comunicd prin intermediul secretarului
comunei Pduqeqti-Mdglaqi, in termenul prevdzut de lege, prirnarului
comunei, Institu{iei Prefectului-judelul V6lcea qi se aduce la cr-rnoqtinJa
publicd prin afiqare pe saitul primdriei.
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Preqedinte de gedinld,
Sandu Mihai

Pduqeqti-Miglaqi, 3 0.09 .20 I 5
Contrasemneazd,
Secretar

Jurist Popescu Mihaela-Florela
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