ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA PREDEAL SARARI
CONSILIUL LOCAL

PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI PREDEAL SARARI.
JUpETUL PRAHoVA PE ANUL 2019

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PREDEAL SARARI, JUDETUL PRAHOVA,
Avand in vedere:
-Referatul de aprobare a rectificarii bugetului local al comunei Predeal Sirari, Judetul Prahova pe
anul 2019, intocmit 9i prezentat de cdtre domnul EUGEN TOADER - primar al comunei.
-Raportul de specialitate al Compartimentului buget finanle, impozite 9i taxe din cadrul Primdriei
comunei Predeal Sdrari.
-Raportul comun de avizare al Comisilor de specialitate ale Consiliului Local Predeal Sdrari,
-Avizul de legalitate al secretaruluigeneral al comunei domnul Constantin Chitu,
Jindnd cont de:
-Prevederile Legii nr.50/2019 Legea bugetului de stat pe anul 2019,
-Prevederile Deciziei nr.5207 din27.08.2019 a Directorului General al Direcliei Generale Regionale
a Finanlelor Publice Ploiegti privind Figa cu indicatorii pentru bugetul local alocati din unele venituri ale
bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2019,
-Prevederile Hotdrdrii Consiliului Local al comunei Predeal Sirari nr.19 din 15.04.2019 privind
aprobarea bugetului local al comunei Predeal Sdrari pe anul 2019, modificatd prin HotirArile Consiliului
Local al comunei Predeal Sdrari nr.26 din 24.06.2019 9i nr.28 din 18,07.2019, privind rectificarea bugetului
local al comunei Predeal Sdrari pe anul 2019,
-Prevederile Ordonanta Guvernului nr,12 din 02.08.2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe
anul 2019,
in conformitate cu prevederile OUG 57 din 03.07,2019 privind codul administrativ.
Tinand cont de prevederile Legii nr.27312006, actualizatd privind finanlele publice locale,
in temeiul art.196 alin.(1), litera,,a" gi art.139, alin.(1) din Ordonanta de Urgen[i 5712019, privind
Codul administrativ,

HOTARASTE:
Art.1 Bugetul Local al comunei Predeal Sdrari, jude[ul Prahova pe anul 2019 se rectificd dupd cum
urmeazd mii lei
NR.

Program aprobat

lnfluente

Program rectificat

VENITURI TOTALE - din care:
Venituri proprii

3984,25

+4,00

3988,25

Sume defalcate din TVA
Cote sisume defalcate din impozitul pe venit
Subventii de la buqetul statului

1239,00

Fond de rulment

1458,00

INDICATOR

Crt.

A

B

c

CHELTUIELI TOTALE
1 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
2. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

1747,25

1747,25
+4.00

1243,00

739,00

739,00

998.00

998,00
1458,00

5442,25

+4,00

5446,25

2986,25

+4,00

2990,25

2456,00

2456,00

Structura veniturilorgi cheltuielilorconform clasifica[iei bugetare este cea prevdzutd in anexa nr.1 ce
face parte integranti din prezenta hotirdre,

Art,2 Cheltuielile
INDICATOR

admi

locald se rectifici du

cum urmeaza
PROGRAM RECTIFICAT

CHELTUIELI TOTALE

Detalierea acestuia este cea previzutd in anexa nr.2 ce face parte integrantd din prezenla hotdrdre.
.3 Cheltuielile pentru asistentd sociald se rectificd dupd cum urmeazd (mii lei
INDICATOR
PROGRAM APROBAT
INFLUENTE PROGRAM RECTIFICAT
+4,00
CHELTUIELI TOTALE
1052,00
1096,00
Detalierea acestora este cea prevazutd in anexa nr,3 ce face parte integrantd din prezenla hotdrdre.
Art,4 Fondul de rezerva in suma de 5,00 mii lei se repartizeazala cap.S1,02-Autoritati executive,
Detalierea acestora este cea prevdzutd in anexa nr.4 ce face parte integrantd din prezenla hotarare.
Art.5 Aducerea la cunogtinld publicd 9i difuzarea citre cei interesali a prezenlei hotdrAri se face prin
grija secretarului general al comunei.

Adoptati in Comuna Predeal Sdrari, Judetul Prahova astdzi 30.AUGUST.2019
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