ROMANIA
JUDETUL cAr,Anr.gr

coMtrNA cAscroaRBLE
- CONSILIUL LOCAL _

Comuna Clscioarele, jude(ul CIlSraqi; cod fiscal:3796802; str.Principali, nr.89; cod poEtal:917020
primariacascioarele2006@yahoo.com
Tel:02421525046,02421525168;Fax$2421525046;e-mail:

HOTARARE
privind rectificarea bugetului local cu suma de 358 mii lei
Consiliul local al comunei Clscioarele, jude{ul Cilflraqi, intrunit in sedin{a ordinari,
din data de 28 iunie 2013
Av0nd in vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei C[scioarele, inregistratd sub nr.1815120.06,2013
- raportul de specialitate al contabilului inregistrat sub nr. i 825 /20 .06.2013;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul C.L. Cdscioarele nr.1892128.06.2013;
- adresa Ministerului Dezvolt[rii Regionale qi Administratiei Publice nr.1456106.06.2013 prin care
comunici alocarea sumei de 358 mii lei ;
- prevederile CONTRACTULUI DE FINANTARE pentru Programul nafional de dezvoltare local6;
- prevederile OUG nr.2812013 pentru aprobarea Programului nalional de dezvoltare locald
coroborate cu prevederile Ordinului nr.l85 | 12013 ;
- prevederile art.l9, alin.(l) qi (2) din Legea nr. 27312006 privind finanfele publice locale, cu
modifi c[rile ulterioare;
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionald in administralia public6;
Inbaza prevederilor art.36, alin.(4), lit."a" qi in temeiul art . 45, alin.(l) qi (2), lit."a" din Legea
nr.21512001 privind administralia public[ locald, republicati, cu modific[rile qi completlrile ulterioare,

HOrAna$TE:
Art. 1. - Se aprob[ rectificarea bugetului local al comunei Cdscioarele cu suma de 358 mii lei pentru
realizarea obiectivului de investitii Extindere alimentare cu apd tn comuna Cdscioarele, judelul CdldraSi.
VENITURI
Subventii de la bugetul de stat

420257

358.000lei

CHELTUIELI

Locuinte, servicii qi dezvoltare publici
700271
358.000Iei
Art. 2. - Ordonatorul principal de credite qi contabilul din cadrul aparatului de specialitate al
primarului vor duce la indeplinire prezenta hotdrdre.
Art.3. - Secretarul comunei C[scioarele va comunicaprezenta hotf,rAre autorit5fllor qi persoanelor
interesate.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,

Contrasemneaz[,
Secretarul comunei,

ALEXANDRA DRAGOMIR
Nr.18
Adoptatd la comuna Cdscioarele
Ast6zi 28.06.2013
Consilieri in funclie 11
Consilieri prezenli 11
Au votat "pentru" 11
Au votat "impotrivd":0
S-arr ahtinrrt de la vot : 0
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