
ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL DOBIRCENI

HOTARAREA NT. 24

privind aprobarea rectificarii Bugetului local de Venituri gi Cheltuieli
al Comunei Dobirceni si lista obiectivelor de investitii , pe anul2018

Consiliul local Dobirceni , judetul Botosani ;

analizand : iniliativa primarului comunei Dobirceni exprimatd prin expunerea de

motive, raportul de specialitate intocmit de citre Compartimentul financiar contabil, din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Dobirceni avizele comisiilor de specialitate ale

consiliului local ,

tinind cont de publicarea proiectului de rectificare a Bugetului de venituri gi

cheltuieli al comunei Dobirceni pe anul 2018 ,in scopul dezbaterii publice a acesturia, conform
Legii nr, 54412001, privind liberal acces la informatiile de interes,public,si-prevederile art.6, din
Legea nr.5212003, privind transparenta decizionalI in administra{ia publica;

avAnd in vedere prevederile:
-Legii nr212018 privind bugetul de stat pe anul 2018, sec{iunea a2-a..Dispozilii referitoare la
bugetele locale",
- afi".5, aft.8, art.19 alin. (l) lit.,,a" $i,,b", art.39,art.41,art.42,a rt.45gi art.46 din Legeanr.
27312006legea finan{elor publice locale, cu modificdrile gi completdrile ulterioaro;
HCL nr 912018 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018,

-Decizia nr, 6 din ll 09 2018 , anexa nr 5 privind repartizarca sumelor defalcate din
taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentaralizate la nivelul comunelor pe
anul 20 1 8 si adresa nr 9241 1 | 09 20 | 8 :

ORDONANTA DE URGENTA Nr.78/20l8cu privire la rectificarea bugetului de stqt pe anul 2018,
in temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit. ,,b", alin. (4) liI. ,,a", art. 45alin. (2) lit. ,,a"

gi art. ll5 alin. (l) lit.,,b" din Legea 21512001 - legea administra{iei publice locale, republicatd,
cu modificarile gi completdrile ulterioare

HOTARASTE;
Art. 1. Se aproba rectificarea bugetul local general pe anul2018 conform

anexei nr I la prezenta..
Art,2. Se aproba modificarea r-rtilizarii sumei de 748703 lei din contul de excedent

bugetar din anul 2017 pentru finanlarea cheltuielilor sec{iunii de dezvoltare, conform anexei nr. 2
Art. 3. Se aprobd modificarea PROGRAMUL ANUAL AL INVDSTITIILOR

PUBLICE PE ANUL 2018, conform anexei nr .3
Art.4. Se aprobd modificarea Listei cheltuielilor de investiJii pe anul2018, in

valoare de 748.703lei conform anexei nr 4.

Art.S. Anexele 1-3 fac parte integrantd din prezenta hotdrdre.
Art.6. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hot[rAri se incredinteazd Primarul

comunei DobArceni prin compartimentul fi nanciar-contabil.
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