
               ROMANIA  

    JUDETUL DAMBOVITA  

CONSILIUL LOCAL GAESTI  

 

 PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea rectificarii bugetului de  venituri si cheltuieli   in trimestrul III al anului 2017 

 

        Consiliul Local al Orasului Gaesti ; 

         Avand in vedere  :  

- expunerea de  motive  a domnului primar  , Gheorghe  Grigore  ;  

- raportul nr. 14.283/19.09.2017 intocmit de  doamna Ilinca Sofia – Sef serviciu  Buget –

Contabilitate , Impozite si Taxe Locale  si Informatica  ;  

 - avizul comisiilor Juridice si al comisiei Buget – Finante    din cadrul Consiliului Local Gaesti  ;  

În conformitate cu : 

- prevederile OUG NR.28/2013 privind Programul National de Dezvoltare Locala ; 

- Legea nr.273/2006 a Finantelor publice locale art.49,  pct.12 ;  

- În temeiul  art.36  , alin. 2 ,  lit. (b)  , coroborat  cu alin. 4 , lit. (a) , din Legea nr. 215/2001, 

privind administraţia publică locală, republicată si cu  art. 45 aliniatul 2 din acelasi act 1ormative 

;  

SE PROPUNE :  

ART.1  – Se aproba rectificarea bugetului de  venituri si cheltuieli   in trimestrul  III al anului 

2017, astfel : 

a. Buget local –la partea de venituri :  

   -cod 21.A.42.65.00  

pentru finantarea Programului National de Dezvoltare Locala  

                                                               

                                                                        .  TRIM III....................   + 164 mii lei,  

 

            La cheltuieli SD cap 84.03.03- titlul 71 art 71.01.01.......................+ 164  mii lei                 

                                                                         

ART.2 -Cu ducerea la indeplinire a prezentei se obliga Primarul orasului Gaesti  si Serviciul 

Buget Contabilitate ,Impozite si Taxe Locale- Informatica . 



ART.3 – Prezenta hotarare  se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si 

persoanelor si compartimentelor prevazute la art.2 . 

 

 

 

INITIATOR   , 

Primar  , 

Jr. Gheorghe  Grigore 

 

 

 

 

                                                                                                                      Avizat de  legalitate     

Secretar  , 

Jr. Diaconu Mitica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Expunere de  motive   

la proiectul de  hotarare  privind  aprobarea rectificarii bugetului de 

venituri si cheltuieli   in trimestrul III al anului 2017 

 

 

     Avand in vedere transferul sumelor pentru finantarea  Programului National pentru 

Dezvoltare Locala urmeaza sa aprobati  prezenta rectificare de  buget , astfel : 

                                                                                                      

a. Buget local –la partea de venituri :  

   -cod 21.A.42.65.00  

pentru finantarea Programului National de Dezvoltare Locala  

                                                               

                                                                        .  TRIM III....................   + 164 mii lei,  

 

            La cheltuieli SD cap 84.03.03- titlul 71 art 71.01.01.......................+ 164  mii lei      

 

Primar  , 

Jr. Gheorghe  Grigore 


