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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTESTI

HOTARARE
Privind rectificarea bugetL1lui local de venituri si cheltuieli pe anu/ 2019 si estimar,i
pentru anii 2020-2022

Avand in vedere:
Raportul de spe cialita t e intocm it de seful Biroului financiar-conta bi l, in reg istrat sub nr. 7098 din
data de 25 . 09.201 9;
Expunerea de motive a primarului inregi strata sub nr. 7101/26 .09 .2019;
Pre vederil e Legii nr. 273/2006, Leg ea Finantelor Publice Local e; O.U.G. nr.63/ 2010 privind
modificarea si completarea Legii nr.273/200 6, art.49;
Prevederile Legii nr. 50/2019 pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 20 19;

HCJ Prahova nr.127/23. 09 .201 9 privind repartizarea pe uni.tati administra t ive teritoriale a
sumelor defalcate din impozit ul de venit pe anul 2019;
Decizia Direclorului General al D.G.11.F.P. Ploiesli nr.5341/2 4.09 .201 9 pri vind repartizarea pe an
si pe t rim es tere a sumelo r alo ate din unele ve nituri ale Bug etului de stat pa anul 2019 si es tim ari pentru
an ii 2020 - 2022 .
Fisa cu indicatori pen t ru bugetul lo ca l alocati din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul
2019, fisa pen t ru sume defalcate din unele ve nituri ale bugetului de stat pentru echili b rarea bugetelor
lo cale est imate pentru anii 2020-2022;
Avizul se cretaru lui;
In temeiul art .139 ali n. (3) lit -" a" din O.U.G. nr. 57 /2019 -Codul Administrati v ;

Consiliul Local al comunei Baltesti, judetul Prahova adopta prezenta hotarare:
Art. 1 Se aproba rect ifi carea bu getulu i local de venituri si cheltu ieli al com unei Balte st'i pe anul
20 19 si estimari pentru an ii 202 0-2022, conform ane xei 1 ce face pa rte din prez ent a hotarare.
Art.2 Prezenta va fi d usa la indeplin ire de catre primar prin co m partim entul de sp ecialit ate si
difuzata institutiilor si pe rsoa ne lo_r interesate de catre se cretar.
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