CONSILIUL LOCAL BUDEŞTI
JUDEŢUL VÂLCEA
LEGISLATURA A - VI-A
HOTĂRÂREA NR. 57
Privitor la : rectificare buget local
Consiliul Local al Comunei Budeşti , judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22
decembrie 2015, la care participă un număr de 15 consilieri din totalul de 15 .
Văzând că prin Hotărârea cu nr.56 din 22 decembrie 2015 a Consiliului Local a fostales ca
preşedinte de şedinţă pentru perioada decembrie 2015 - februarie 2016 dnul Gabriel TÎRTEA
Ţinând seama d e ;
Expunerea de motive, întocmită de primarul comunei Budeşti şi înregistrată sub nr. 9549/2015, prin
care prezintă « necesitatea rectificării bugetului local pentru anul 2015 ».
Raportul întocmit de compartimentul de specialitate şi înregistrat la nr. 9550/2015.
Raportul de avizare al Comisiei Economică, Buget, Finanţe din cadrul Consiliului Local Budeşti,
judeţul Vâlcea înregistrat la nr 9551/2015 prin care se avizează favorabil proiectul de hotărâre precum şi
avizul de legalitate al proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 9552/2015 întocmit de secretarul comunei
Budeşti.
Văzând că au fost respectate prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 - privind transparenţa
ecizională.
în conformitate cu prevederile art. 19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale, ale
^rt.26 din Ordinul Ministerului Educţiei şi Cercetării nr. 5574/2011, ale HG nr. 421/16 aprilie 2008. şi ale
HG. Nr. 904/2014 precum şi ale art. 36 alineatul (4) litera “a)” din Legea nr.215/2001 - republicată.
în temeiul art. 45, alineatul (2), litera « a » din Legea nr.215/2001 - republicată, privind administraţia
publică locală cu, completările şi modificările ulterioare, cu un număr de 15 voturi "pentru ",
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1, Se rectifică bugetul local al comunei Budeşti pentru anul 2015 după cum urmează :
La venituri cu suma de :
- 380,00 mii lei din sume defalcate din TVA pentru echilibrare;
- 139,00 mii lei din sume defalcate din TVA pentru drumuri;
- 600,00 mii lei din Fondul de Rezerva aflat la dispoziţia Consiliului Judeţean Valcea;
- 28,51 mii lei din fd.PNDL
- 2,76 mii lei drepturi elevi cu cerinţe speciale
La cheltuieli cu suma de :
- 380,00 mii lei repartizat astfel:
160,00 mii lei la capitolul 84.02.71 pentru proiectul “ Reabilitare drum communal Izlaz
Barza şi Pod peste Râul Sâmnic” - proiectare şi avize.
- 220,00 mii lei la capitolul 84.02.71 pentru obiectivul Asfaltare drum
Barza.
- 139,00 mii lei la capitolul 84.02.20 reparaţii drumuri comunale.
- 600,00 mii lei la 84.02.71 Asfaltare drum Faurecia parteneriat cuConsiliul Judeţean
Vâlcea.
- 28,51 mii lei din fd.PNDL la capitolul 84.02.71 pentru obiectivul de investiţii “ Asfaltare
drum Brânduşari”.
- 2,76 mii lei drepturi elevi cu cerinţe speciale.
Se rectifică bugetul local prin transferul sumei de 25 mii lei de la cap.51.02.20 iluminat şi
forţa motrice la cap.51.02.20 alte cheltuieli pentru întreţinere şi funcţionare -organizarea pomului
Crăciun pentru elevii şcolilor din comună.
Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul şi contabilul instituţiei, şi comunicată
Instituţiei Prefectului - judeţul Vâlcea de către secretarul comunei în tenuenul prevăzut de lege.
Budeşti, azi 22^ ecem brie 2015
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