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Proiect nr. 90
HOT~RAREA nr…..
privind : Rectificarea bugetului local al orasului Baile Olanesti, judetul
Valcea, pe anul 2018

Consiliul local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit la ]edin\a
ordinar` din data de 16 noiembrie 2018 la care au participat un num`r de ... consilieri
locali, din totalul de 13 [n func\ie.
Vazand ca domnul consilier Ghitulescu Marius a fost ales presedinte de sedinta.
Analizand referatul de specialitate numarul 12259/14.11.2018 intocmit de
compartimentul Buget contabilitate prin care se propune rectificarea bugetului local al
orasului Baile Olanesti, judetul Valcea, pe anul 2018, prin virari de credite bugetare de
la un capitol bugetar la alt capitol bugetar.
Avand in vedere Hotarareile de Consiliu Local nr. 11/16.02.2018 privind
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al ora]ului B`ile Ol`ne]ti pe anul 2018 si
nr. 83/26.10.2018 privind modificarea listei de investitii in curs.
Tin@nd cont de avizul de legalitate al secretarului la proiectul de hot`r@re si de
avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti.
Analizând temeiurile juridice, respectiv, prevederile: Legii bugetului de stat, nr.
2/03.01.2018; art. 19 alin (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările si completarile ulterioare, prevederile art. 36 alin (4) lit. a) din Legea
nr. 215/2001, republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare.
{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor prezen\i, respectiv
voturi pentru = .....; abtineri = ....; impotriva = .....
{n temeiul dispozi\iilor: art. 45 alin. (2) lit. a) si art. 115 alin. (1) litera b) din Legea
nr. 215/2001 privind administra\ia public` local`, republicat`, cu modific`rile ]i
complet`rile ulterioare , consiliul local,
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HOT~R~}TE:

Art.1 – Se aproba rectificarea bugetului local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, judetul
Valcea, pentru anul 2018, prin virari de credite bugetare de la un capitol bugetar la alt
capitol bugetar, in conformitate cu Anexa la prezenta hotarare, care face parte
integranta din aceasta.
Art.2 – Se actualizeaza structura programuluelor de achizi\ii publice si de
investi\ii publice locale pe anul 2018 conform rectific`rii bugetare prezentate la
articolul precedent.
Art.3– Cu aducerea la [ndeplinire a prezentei hot`r@ri se [mputernice]te Primarul
ora]ului B`ile Ol`ne]ti, prin compartimentul Buget contabilitate.
Art.6- Prezenta hotarare se comunic` prin grija secretarului, Primarului ora]ului
B`ile Ol`ne]ti, compartimentelor de specialitate din cadrul prim`riei, Institu\iei
Prefectului- jude\ul V@lcea.
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