
CONSILIUL LOCAL  POIENARII DE MUSCEL 

JUDEŢUL ARGEŞ 

 

 

HOTĂRÂREA NR.71/06.12.2018 

privind rectificare bugetului local de venituri și cheltuieli   pe anul 2018 

 

 

 

  Consiliul Local Poienarii de Muscel întrunit în ședință  extraordinară 

  Văzând expunerea de motive nr. 5656/03.12.2018   și referatul nr. 5655/03.12.2018   

întocmit de  compartimentul contabilitate prin care solicită rectificarea bugetului local de venituri și 

cheltuieli pe anul 2018 

  Luând în considerare adresa nr.273586/28.11.2018  prin D.G.R.F.P.Ploiești –

A.J.P.F.P.Argeș prin care se comunică   sumele alocate  și extrasul de cont cu privire la virarea sumei 

de 267125,96  lei de la M.D.R.A.P. pentru contractul nr. 1330/20.02.2018  „ Rest de executat – 

Amenajare  clădire cabinete medicale  în comuna  Poienarii de Muscel ,județul Argeș „ 

   Având în vedere prevederile  Legii finanţelor publice locale nr.273/2006 şi dispoziţiile 

Legii nr. 2/2018   privind bugetul de stat pe anul 2018 ,  

  În temeiul art.36, alin.( 4)  lit.a din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică 

Locală,republicată ,conform căruia Consiliul Local aprobă la propunerea primarului bugetul local 

precum şi art.63 ,alin.( 4) ,lit.b din Legea nr.215/2001,republicată   potrivit căruia primarul întocmeşte 

proiectul bugetului local , 

  În baza art.45 ,alin. ( 2) ,din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală 

republicată cu modificările şi completările ulterioare   :  

 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

  

Art.1 Se aprobă rectificarea  bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2018  la 

secțiunea de funcționare și la secțiunea de dezvoltare  și virarea de credite conform Anexei nr.1 

Art.2 Se aprobă modificarea Listei de investiții pe anul 2018 conform Anexei nr. 2 

Art.3 Anexele   nr. 1 și nr.2  fac  parte integrantă din prezenta hotărâre .  

Art.4 Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă publică 

comunicată  primarului  , Consiliului Judeţean Argeş, A.J.F.P. Argeş   şi Instituţiei Prefectului  

judeţului Argeş pentru control legalitate. 

          

 

 

  Dată astăzi  :06.12.2018 

  

  

 

 

  Preşedinte de şedinţă        Contrasemnează 

  Tică Ion -Constantin                                                             Secretar 

         Boboc Remus Eduard 

 

 Nr.consilieri prezenţi : 10 

 Nr. Voturi  -   pentru  : 10 

        -împotrivă :0 


