..

t~~~ 

•?f:::;f~~,v

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTESTI

HOTARARE

Privind recti/icarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019 si estimari
pentru anii 2020-2022

Avand in vedere :
Raportul de specialita te intocmit de seful Biroului financiar-co nta bil, inregistrat sub nr. 7532 din
data de 24.10.2019;
Expunerea de motive a primarului inregistrata sub nr. 7545/24. 10.2019;
Prevederile Legii nr. 273/2006, Legea Finantelor Publice Lo ca le; O.U.G. nr.63/2010 privind
modificarea si completarea Legii nr.273/2006, art.49;
Prevederile Legii nr. 50/2019 pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2019;
Decizia Directorului General al D.G.R.F .P. Ploiesti nr.5495/17.10.2019 privind repartizarea pe an
si pe trimestere a sumelor aloate din unele venituri ale Bugetului de stat pa anul 2019 si estimari pentru
anii 2020- 2022.
Fisa cu indicatori pentru bugetul local alocati din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul
2019, fisa pentru sume defa lcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor
locale estimate pentru ani i 2020-2022;
Rapoartele de aviza re ale comisiilor de specialitate din cadrul Con siliului local Baltesti.
Avizul secretarului;
In temeiul art .139 ali n. (3) lit." a" din 0 .U.G. nr. 57/2019 -Codul Administrativ;

Consiliul Local al comunei Baltesti, judetul Prahova adopta prezenta hotarare:
Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltu ieli al comunei Baltesti pe anul
2019 si estimari pentru anii 2020-2022, conform anexei 1 ce face parte d n prezenta hotarare.
Art.2 Prezenta va fi dusa la indeplinire de catre primar prin compartimentul de specialitate si
difuzata institutiilor si perso an elor interesate de catre secretar.
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Sedinta ordinara
extraordinara
ORD INARA
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Nr. co nslri~i-·In fun ctie

13

--

Nr.consilieri
prezenti
13

Nr. voturi
"pentru"
13

Nr. voturi
"contra"

-

Nr.
abtineri

-

