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HOTARAREA NR. 115 I 2018

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018
al Comunei Piuelgti, Judelul Satu Mare

Consiliul Local al Comunei Pdulegti, judelul Satu Mare, intrunit in gedinta de indati din 20.12.2018,
la sediul Primiriei Piulegti, inbaza dispoziliilor art. 39 din Legea nr.21gl20Q1 privind administfatia publicd
localS, republicatd, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare, avAnd in vedere dispoziliile art. 44 din Legea
nr.2151 2001 a administraliei publice locale cu privire la rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate
din cadrul Consiliului Local al Comunei Pdulegti si a aparatului de specialitate al Primarului,

conform Legii nr. 212018, legea bugetului de stat pe anul 2018, cu modificari si completari
ulterioare, vdzilnd adresa nr. 2Q736107 .12.2018 a Consiliului Judegean Satu Mare,

in conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr.27312006 privind finanlele publice locale, cu
modificirile 9i completirile ulterioare,

in temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit. a, precum gi art. 45 alin. 2, lil. a din Legea nr. 21512001
privind administralia publici locald, republicatd, cu modificirile gi completdrile ulterioare,

HOrAnAgrE:

Art.1. Se aprobS rectificarea bugetului de venituri gi cheltuieli al Comunei Piulegti, judelul Satu
Mare, pe anul 2018, prin virarea de credite bugetare intre capitole, dupd cum urmeazi:

La partea de venituri, suma totala + 195.700 lei
din care
- 04.02.04 "Sume alocate din cotae defalcate din imp.pe venit, pt.echilibrare" + 70.000 lei
- venituri proprii 70.000 lei
- 42.02.05 "Planuri si regulamente de urbanism" + 28.700 lei
- 43.02.31 Sume din bugetul AFIR pt proiectele PNDR 2014 - 2020 + 329.000 lei
-48.02.04.01 Sume primate in contul platiloreffectuate in anul current + 117.000 lei
- 48.02.04.03 Prefinantare proiecte - 279.000 lei

Art.2. La partea de cheltuieli bugetul rimAne nemodificat, iar cu suma de 195.700 lei se reduce
deficitul bugetar.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se incredinleazl ordonatorul principal de
credite al comunei Paulesti.

Art.4. Prezenta se comunici cu Institulia Prefectului - Judetul Satu Mare, persoanele responsabile
cu indeplinirea ei 9i se aduce la cunogtinli publici.

Paulesti \a20.12.2018

Contrasemneazd,
Secretarul Comunei Pdulegti

Bernat Manuela Eva

Prezenta hotirdre a fost adoptatd cu respectarea prevederilor art. 45
din Legea nr.215 /200'1 republicatd, modificati gicompletatd.
Nr. total al consilierilor in functie 15
Nr. total al consilierilor prezenli 14
Nr. total al consilierilor absenli I
Voturi pentru 14
Voturi impotrivi 0
Abtineri 0

PRE$EDTNTE DE 9EDINTA
SIMA HORIA VASILE
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