CONSILIUL LOCAL BUNESTI
JUDEŢUL VÂLCEA
HOTĂRÂREA NR 22
Privind:aprobarea Rectificarea bugetului local pe anul 2013
Consiliul local Bunesti judeţul Vâlcea întrunit in şedinţa extraordinara din data de 12
.06.2013 la care participa un număr de 11 consilieri din totalul de 11 in funcţie.
Vazand ca prin hotărârea nr 13/2013 domnul ILIE MIHAI a fost ales preşedinte de
şedinţa pe o perioada de trei luni( mai,iunie iulie) .
Având in vedere:
Expunerea de motive a primarului comunei Bunesti înregistrata sub nr 3005 din
7.06.2013 la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2013.
Raportul compartimentului de resort inregistrat sun nr 3006 din 07.06.2013,prin care
se propune aprobarea bugetului local pe anul 2013.
Raportul de avizare al comisiilor de specialitate inregistrat sub 3045 din 11.06.
./2013
Raportul de avizare al secretarului comunei Bunesti inregistrat sub nr 3069 din
11.06..2013
In temeiul art 6 din Legea nr 52/2003 ,privind transparenta decizionala.
Prevederile art 39 alin 6 din Legea nr 273/2006 privind Finanţele Publice Locale cu
modificările si complectarile ulterioare;
Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr 5 din 22.02. 2013.
Prevederile art 36 alin (1) alin (2) lit „b"si ale alin 4 lit „a" din Legea nr
215/2001,privind administraţia publica locala republicata cu modificările si complectarile
ulterioare.
In temeiul prevederilor art 45 alin {l}alin (2) lit a si ale art 115 alin (1) lit b din Legea
nr 215 /2001 republicata ,cu modificările si complectarile ulterioare cu nu nr de voturi din 11
adopta următoarea :
HOTARESTE
Art. 1.
Se aproba rectificarea bugetul local al comunei Bunesti pe anul 2013 astfel:
TOTAL VENITURI = 2.417,40 MII LEI
TOTAL CHELTUIELI = 2.417,40 MII LEI
Conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre..
Art. 2. Cu aducere la indeplinirea prezentei hotărâri se Împuterniceşte primarul comunei ,d-na
ZOTICA Elena Dorina consilier principal (contabil)
Art. 3 Prin intermediul secretarului prezenta hotărâre se va comunica Primarului
Instituţiei Prefectului in vederea exercitării controlului legalităţii,Direcţiei Generale a
Finanţelor Publice Valcea,Compartimentului financiar si va fi afişată la vizierul Primăriei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA
CONTRASEMNEAZĂ
Secretar,
ILIE MIMAI
Geana Elena Adriana
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