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proiect

HOTARARE

-privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017

Consilul local al orasului Rupea, intrunit in sedinta publica lunara ordinara in data de
27.06.2017

Avand in vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Contabilitate, din cadrul
Aparatului de Specialitate al Primarului si Expunerea de motive a Primarului ,
Potrivit prevederilor Legii Finantelor Publice nr.273/2006 ,cu modificarile si completarile

ulterioare , Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017,
In temeiul art. 36 alin.4 lit. C,  art. 45 si art. 115 lit b din legea nr. 215/2001 privind

administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare:

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al
orasului Rupea, conform anexei nr. 1.

Art. 2 Se aproba programul de investitii pentru anul 2017 rectificat conform anexei nr. 2 .

Art. 3 Anexele 1, 2 fac parte  integranta din prezenta hotarare.

PRIMAR vizat pentru legalitate
Ec. Bardas Nicolae Liviu SECRETAR

Jr. Ioana Madalina Roman
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EXPUNERE DE MOTIVE

-privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017

Avand in vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Contabilitate, din cadrul
Aparatului de Specialitate al Primarului

Potrivit prevederilor Legii Finantelor Publice nr.273/2006 ,cu modificarile si completarile
ulterioare , Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017,

In temeiul art. 36 alin.4 lit. C, art. 45 si art. 115 lit b din legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare este necesara
adoptarea unei hotarari cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2017 conform anexelor.

Se propune rectificarea bugetului local de veniturimsi cheltuieli conform anexei  1  .

Programul de investitii se rectifica conform anexei 2.

:

PRIMAR ,
Ec. Bardas Nicolae Liviu


