ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA SLOBOZIA CONACHI
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A Nr 36
din 26 august 2013
privind: rectificarea bugetului local pe anul 2013
Iniţiator : Neculau Ion, Primar al comunei Slobozia Conachi
Data depunerii: înregistrat la nr 2525 din 21 august 2013
Consiliul local al comunei Slobozia Conachijudetul Galati,intrunit in şedinţa ordinara;, astăzi

26

august 2013 ;
Având in vedere Expunerea de motive a iniţiatorului, înregistrata la nr. 2525 /1/21.08.2013 ;
Având in vedere Raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului comunei
Slobozia Conachi,inregistrat la nr.

2525/2/21.08.2013 ;

Având in vedere avizele comisiilor de specialitate nr 1,2 si 3

ale Consiliului local al comunei

Slobozia Conachi;
Având in vedere prevederile art. 19,art 48 si art.49 alin (4) din Legea nr 273/2006 privind finanţele
publice locale,cu modificările si completările ulterioare ;
Având in vedere prevederile art.36 ,alin (2) lit.b) si ale alin (4) lit.a) din Legea administraţiei publice
locale nr 215/2001,republicata;
In baza art.46 din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001,republicata;
HOTĂRĂŞTE :
Art.l.- Se aproba virarea de credite bugetare in cadrul capitolului 65.02
„INVATAMANT" dupa cum urmează:
•

Titlul

71

«ACTIVE NEFINANCIARE »

se modifica de la suma de 230

mii lei la

suma de 150 mii lei, deci se diminuează cu suma de 80 mii l e i .
•

Titlul 20 « BUNURI SI SER VICII»

se modifica de la suma de 269 mii lei la

suma de 349 0 mii lei, deci se majorează cu suma de 80 mii lei .
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Art.2 - (1) Bugetul local pe anul 2013 precum a fost rectificat prin prezenta hotărâre se repartizează pe
capitole si subcapitole,asa cum este prevăzut in ANEXA 1 la prezenta hotărâre.
-(2) Se aproba Lista de investiţii modifica ta asa cum este ea prevăzuta in Anexa II la
prezenta hotărâre.
-(3) Anexele I si II fac parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 3- Primarul comunei va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicata Primarului comunei Slobozia Conachi,Biroului contabilitate
impozite si tog^din cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Slobozia Conachi si
Prefectuj^ui^lăub^ăiati, răspunderea in acest sens revenind secretarului comunei Slobozia Conachi.

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar,
Boldea Marina Anisoara

