ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA PREDEAL SARARI
CONSILIUL LOCAL

HOTANAREANT4g
PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUIGETULUI LOCAL AL COMUNEI PREDEAL SARARI
JUDETUL PR,\HQVA PE ANUL 2019

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PREDE:AL SARARI, JUDETUL PRAHOVA,
Avand in vedere:
-Referatul de aprobare a rectificarii bugetului lccal al comunei Predeal Sbrari, Judetul Prahova pe anul 2019,
intocmitd 9i prezentatd de catre domnul EUGEN TOADER - prtmar al comunei.
-Raportul de specialitate al Compartimentulu buget finan[e, 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 secretarului general al comunei domnul Constantin Chi[u

linand cont de:
-Prevederile Legii nr.50/2019 Legea bugetului de stat pe anul 20'19,
-Prevederile adresei nr.3'19'1 din 28.03 2019 a Directiei Generale Regionalea a Finanlelor Publtce Ploiegti prin
care ni se transmite,,Figa cu indicatorii pentru bugelul local alocati din unele venituri ale bugetului de stat pentru
anul 2019" Figa cu,,Limite pentru sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea

9i

bugetelor locale estimate pentru anii 2020, 2021 si2Ct22",

-Prevederile Deciziei nr.4100 din 0B 04.2019 a Directorului General al Direcliei Generale Regionale a
Finanlelor Publice Ploiegti privind Frga cu indicatorii pentru bugetul local alocati din unele venituri ale bugetului de
stat pentru echilrbrarea bugetelor locale pentru anul 2019,

-Prevederile adresei nr.6,370 dtn 22.03.201€r a Consiliului Judetean Prahova privind sumele defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,

-prevederile Hotar0rii Consiliului Jude\ean Prahova nr.1B din 22.03.2019 privind repartizarea pe unita\i
administrativ teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetuluide stat pe anul2019,
-Prevederile Hotararii Consiliului Local al comunei Predeal Sdrari 19 din'18.04.2019 privind aprobarea
bugetului local al comunei Predeal Sdrari pe anul 20'19 nrodificatd prin Hotd16rile Consiliului Local nr 26 din
24062019, nr.2B din 1B 07 2019 nr37 din 30 0B 2019 9i nr45 din 27 09.2019, privind rectificarea bugetului local al
comunei Predeal Sarari pe anul 20'19,

-prevederile Deciziei nr 5341 124.09.2019 privind repartizarea pe unitati administrative teritoariale a sumei
corespunzatoare cotei de7,5olo din impozitul pe venit estimata se incasa la bugetulde statin anul 2019,
in conformitate cu prevederile 0UG 57/05 07 |2019 privind codul administrativ
in baza Legiinr.273l2006, actualizata privind linantele publrce locale,
in temeiul ar1 196 alin,(1), litera ,,a" 9i art.'1139, alin,(1) din Ordonanta de Urgen[a 5712019, privind Codul
administrativ

HOTARA$TT:
Art.1 Bugetul Local al comunei Predeal Sarari, jude[ul Prahova pe anul 2019 se restabilegte dupd
cum urmeaza:
Program aprobat
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Strgctgra vennuiilor Si cheltuielilor confonx clasificialiei bugetare este cea prevdzutd in anexa nr.1 ce
face parte integranta din prezenta hotdrAre

cum urmeaza

Art.2 Cheltuielile

1452,50 |

-10,00

1442,00

Detalierea acestuia este cea prevazutd in anexa nr.2 ce face parte integrantd din prezen[a hotarAre
Art.3 Cheltuielile oentru invatamant se rectificd dupa cum urmeaza (mtt let):
INFLUENTE PROGRAM RECTIFICAT
PROGRAM APROBAT
INDICATOR
+50,00
879,50
829.5r1
CHELTUIELI TOTALE
Detalierea acestora este cea previzutd in anexa nr.3 ce face parte integrantd din prezenla hotdrAre,
Art.4 Cheltuielile oentru drumuri si poduri st; rectificd dupa cum urmeaza (mii lei):
PROGRAM APROBAT
Detalierea acestora este cea prevdzutd in anexa nr.4 ce face parte integranta din prezen(a hotdrdre.
Art.5 Aprobd modificarea Programul de investitii 9i achizitii publice pe anul 2019 program prevdzut in
anexa nr.S ce face parte integrantd din prezenla hotdrAre,
Adootatd in Comund Predeal Sdrari, JudetLrl Prahova astazi 30,OCTOMBRlE.2019
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