ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA C Î R Ţ A
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 29/2015
cu privire la rectificarea bugetului local general al comunei Cîrţa
pe anul 2015
Consiliul local al comunei Cîrţa judeţul Harghita, întrunit în şedinţa
ordinară din data de 27 august 2015.
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului cu nr.2008/19.08.2015 şi Raportul de
specialitate al compartimentului de contabilitate privind rectificarea bugetului
local propriu al comunei Cîrţa nr.2009/19.08.2015;
-Dispozițiile Direcţiei Generele Regionale a Finanţelor Publice Brașov/
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Harghita cu nr.16/06.08.2015,
17/06.08.20151 și cu nr.19/14.08.2015;
- Hotărârea consiliului local al comunei Cîrța nr.2/12.02.2015 cu privire la
aprobarea bugetului local propriu pe anul 2015;
- Ordonanța Guvernului nr.20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe
anul 2015;
Luând în considerare Raportul Comisiei pentru activităţi economicofinanciare muncă şi protecţie socială, juridică şi de disciplină al Consiliului local
al comunei Cîrţa.
În conformitate cu prevederile art.19 pct.(2) din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale
Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/2014;
În temeiul prevederilor art.36 pct.(2) lit.b, pct.(4) litera “a” şi art.45
pct.(2) şi art.115 pct.(1) lit.b din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001/R, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local general al comunei Cîrţa pe
anul 2015, prin majorare cu o sumă totală de 157,64 mii lei atât la venituri, cât şi
la cheltuieli, conform anexelor nr.1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. Se aprobă modificarea listei de investiţii aprobată pentru anul
2015, prin majorare cu suma totală de 0,50 mii lei conform anexei nr.4
Art.3. Anexele nr.1, 2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Prezenta se comunică cu Instituţia Prefectului-Judeţul Harghita,
AJFP Harghita, Primarul comunei Cîrţa d-ul Gabor Tibor şi Compartimentul
contabil, buget/finanţe, impozite şi taxe locale.
Comuna Cîrţa, la 27 august 2015
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
Contrasemnează:
Bartalis Levente
Secretar al comunei,
Karda Melania

