ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTESTI
HOTARARE

Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 si estimari
pentru anii 2019-2021
Avand in vedere:
Raportul de speci al itate intocmit de seful Biroului finan ciar-contabil, inregistrat sub
nr.6426/12.09.2018;
Expunerea de mot ive a primarului inregistrata sub nr.6463/ 14.092018;
Prevederile Legii nr.273/2006, Legea Finantelor Publice Locale, O.U.G. nr.63/2010
privind modificarea si com pl etarea Legii nr.273/2006, art.49;
Prevederile Legii nr. 2/2018 pentru aprobarea bugetului de stat pe anu l 2018;
Decizia Directorul ui General al DGRFP Ploiesti nr.4613/1 1.09.2018 privind modificarea
repartizarii pe trimestere a sumelor si a cotelor defalcate din impozit ul de venit pe anul 2018;
Fisa cu indicatori pentru bugetul local alocati din unele ve nituri ale bugetului de stat
pentru anul 2018, anexa la Decizia Directorului General al DGRFP Ploiesti nr.46 13/11.09 .2018;
Rapoartele de aviza re ale comis ii lor de specialitate din ca drul Con siliul ui local Baltesti;
Avizul secretarulu i;
In temeiul art . 36 alin. (4) lit. " a" din Legea nr. 215/2001, republicata, Legea
Administratiei Publice Loca le, cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul Local al comunei Baltesti, judetul Prahova adopta prezenta hotarare:
Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Baltesti
pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021, confo rm ane xei 1 ce face parte din prezenta
hotarare.
Art.2 Prezenta va fi dusa la indeplinire de catre pri ma r prin compartimentul de
specialitate si difuzata instit utiilor si persoanelor intere sate de cat re secreta r.
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