ROMANIA
JUDETUL VALCEA
COMUNA BOISOARA
-CONSILIUL LOCALLEGISLATURA 2016 - 2020
HOTARAREA nr. 25
PRIVITOARE LA : Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe
trim II - anul 2017.
Consiliul Local al Comunei Boisoara ,întrunit în şedinţa ordinară pe luna
aprilie in data de 27 aprilie 2017, ora 9,00 la care participa un nr. de 9
consilieri din totalul de 9 in functie;
Vazand ca prin Hotararea Consiliului local nr. 15 din 17.03.2017 dl.
Giurescu Paul, a fost ales presedint de sedinta
Avand in vedere expunerea de motive nr. 1149 din 21.04.2017,
intocmita de catre primarul si contabilul Comunei Boisoara, judetul Valcea;
Luand in dezbatere anexele 1 si 2 compartimentului financiar –
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului,prin care se
propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trim. II - anul
2017;
Ţinând cont de raportul de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de
comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură,
gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, şi al comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii
publice şi a drepturilor cetăţenilor și al comisiei pentru învățământ, culte
sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement prin
care se avizează favorabil proiectul de hotărâre;
In conformitate cu prevederile art. 33 alin 3 lit. b din Legea nr. 273/2006,
privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si
Legea nr. 6/2017 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2017;
In temeiul art.45 alin.1din Legea nr.215/2001,republicata,privind
administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare,cu un
nr. de 8 voturi pentru din totalul de 9 voturi pentru , adopta urmatoarea :

HOTARARE
Art .1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe
trim II anul 2017 al Consiliului local Boisoara, avand la partea de venituiri
suma de 2.747 mii lei iar la partea de cheltuieli suma de 2.747 mii lei din
care pentru:
• Sectiunea de dezvoltare la partea de venituri 151 mii lei, iar la
partea de cheltuieli 757 mii lei;
• Deficitul 606 mii lei acoperit din excedentul anului 2016;
Art. 2 Se aproba bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate
integral sau partial din venituri proprii avand la partea de venituri 116 mii
lei, iar la partea de cheltuieli 116 mii lei deficit ____-___ mii lei.
Art. 3 Se aproba lista de investitii care este anexata la prezenta
hotarare in valoare totala de 757 mii lei .
Art. 4 Primarul Comunei Boisoara, prin compartimentul financiar –
contabilitate, va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei
hotarari, iar secretarul o va comunica primarului si persoanelor interesate,
informand Consiliul local asupra modului de aducere la indeplinire.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
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