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JUDETUL ARGE$
coNstLruL LocAL PIETRO$ANI
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Cu privire la rectificarea bugetului comunei Pietrosani in trimestrul lll anul

2018
,L

Gonsiliul local din com. Pietrosani ,judetul Arges;
Avand in vedere expunerea de motive prezentata de Primarul

Comunei Pietrosani cu privire la rectificarea bugetului local pentru
anul 2018 si raportul intocmit de compartimentul financiar contabil ;' Vazand si: ,;,.t,"

r Prevederile legii 2/2018 privind Legea bugetului de stat pe
anuf 2018, art.6 al 15;

r Conform Deciziei nr.5/11.09.2018 a Sefului Administratiei
Judetene a Finantelor Publice Arges;

. H.G.J nr. 224111.09.2018

. Art 49 din Legea nr.27312006, Legea Finantelor Publice
Locale;

In temeiul art 45 alin.1 si art 45 al.2lit a din legea 21612001Ldiea
Administratiei Publice Locale, republicata,

HOTARASTE:

Art 1 .Se aproba rectificarea Bugetului local al comunei Pietrosani pe

anul 2018, in trimestrul lll , prin suplimentarea cu suma de 105,52 mii lei, atat
la.partea devenituri catsi la partea de cheltuieli , conform anexei"nr.1, care
face perte integranta din prezenta hotarare;

Art2. Se aproba rectificarea sectiunii de functionare a bugetului local
al comunei Pietrosani pe anul 2018, in trimestrul lll, cu suma de 65'52 mii lei,
conform anexei nr.2, care face parte intagranta din prezenta hotarare;
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Art .3 Se aproba rectificarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local
al comunei Pietrosani pe anul 2018, in trimestrul lll, cu suma A-e AO mii lei,
pentru Obiectivul de investitii "Actualizare Plan Urbanistic General,,suma de
20 mii lei si pentru Obiectivul de investitii Echipament - Centrala termica
$uma de 20 mii lei, conform anexei nr.3, care face parte intagranta din
prezenta hotarare;

Art 4. Se aproba virari de credite bugetare neutilizate in cadrul
bugetului localal comunei Pietrosani, in trinlestrul lll, conform anexei
nr.4,care face parte intagranta din prezenta hotarare;

Art 4 Se aproba programul de investitii pentru anul 2018, conform
anexei 5 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art 5 Primarul comunei Pietrosani,in calitate de ordonator principalde
credite si domna Hirica Maria contabil, vor duce la indepliniie prezenta
hotarare .

Art. 6 Secretaruf'Tmalitatii va inainta un exemplar la prefectura
judetului Arges in vedere exercitarii controlului de legalitaie de catre prefect.


