ruDETUL COVASNA
CONSILruL LOCAL AI,
COMUIEI SITA BUZAULUI

HOTARAREA Nr.74

12017

privind rectificarea bugetului local pentru anul 2017
I

cons iul local al comunei

Sita Buzhuluijudetul covasna,intrunit
in sedinta ordinara din data din data de 3r.10.2017 analizand expunerea de motive
a
primarului referitoare la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului
local pentru

anul2017;

vazand ca proiectul de hotarare este insotit de raportul compartimentului de specialitate din cadrul primariei precum si de raportul comisiei de
s;reciuiitate

in domeniul activitati economico-financiare,agricultura,amenajarea teritoriului si de
urbanism,
protectia mediului si turism precum si de avizul secretarului.

I

avand in vedere contractul de finan'tare nr.103r0/09.06.2015 incheiat
intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei publice si uar slta gu,zauiri
Programul national de dezvoltare locala,Subprogramul"Modemizarea satului ,o,run".",1
in baza prevederilor art. I 9,alin. 2 din Le gea nr.27 3/200ti privind
firsrtele p'-'hl!n" lnnzls cu modificarire si completar e ulterioare-si ale art.36,ali:n),lifb,,,
alin.4,lit."a" din Legea r.215/2001 privind administratia publica locala
,republioata cu
modificarile si completarile ulterioare;
in temeiul prevederilor art.45,alin.l si alin.2,lit.,,a,'si ale art. 1 15,
alin.l,lit."b" din Legea nr.2l512001 privind administratia publica locala ,republioata cu
modificarile si completarile ulterioare;

f"rt-

HOTARASTE:
Art.1.Se aproba rectificarea bugetului local pentru anul 2017 ,
respectiv sectiunea de dezvoltare si sectiunea de functionare,conform anexei nr. I la prezenta
hotarare care face parte integranta din aceasta.
Art.2. Se aproba modificarea programului de investitii in
conformitate cu rectificarea p revaztta la artJ.
Art.3.Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari
se insarcineaza primarul comunei prin aparatul de specialitate.

31.10.2017
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Prezenta hotarare se difuzeaza,astfel:
-1 exemplar Prefectura Judetului Covasna

-1 exemplar dosar sedinta consiliul local
-1 exemplar birou impozite si taxe

.:@li
(;;tl.*z

I{[retti-Ancuta

JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL COML,NEI
SITA BUZAULUI
Anexa nr. I

laHotararea

DENUMIREA
INDICATORILOR

PLAN
COD

VENITURI
Suventii din bugetul de
stat (f,mantare PNDL)

Cheltuieli de capital

LEI
RECTIFICARE

TOTAL
AI,I

364.500

180.000

544.500

364.500

180.000

544.500

364.500

180.000

84.02

364.500

r 80.000

54t4.500

7t

364.500

180.000

544.500

42.02.65

CHELTAIELI
TRANSPORT

INITIAL

n.ifi1zon

51t

4.5 ()0

