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CONSILIUL LOCAL ALUNU
JUDETUL VALCEA

HOTARAREA NR.77

Privitoarela: 
' 

'.
aprobarea rectific6rii bugetului local pe anul2018.

Consiliul Local Alunu, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinard din data
de 31.10.2018, la care participd un numdr de 13 consilieri din totalul de 13 consilieri
in funcfie;

Avdnd in vedere Hotdr0rea Consiliului Local Alunu nr. 65/'1,3.09.2018, prin
care d-na Trdscdu Aurelia a fost aleas[ pregedintele gedinlei pe o perioadi de trei
luni; , ,

Avdnd in vedere:
- referatul intocmit de d-na Ungureanu Eugenia, inspector tn cadrul

aparatului de specialitate al primarului com. Alunu, inregistrat sub nr.12.535 din
24.10.201& prin care propune aprobarea, rectificdrii bugetului local al comunei
Alunu pe anul20l8;

- expunerea de motive inregistrati sub nr. L2.536 dn24.10.2018, intocmitii
de viceprimarul ,comunei Alunu, Judeful Vdlcea;

Avand in vedere raportul comisiei'de specialitate din cadrul Consiliului
Local Alunu, Judetul Valcea;

Tinand seama de raportul de avizare sub aspectul legalitatii a proiectului de
hotar,are intocmit de secretarul comunei

In,conformitate cu prevederile art.36.alin. (4),. lit.<o>din Legea nr.
21512001, privind administratia public[ local[ republicatii ; art. 19, alin. (2) din
Legea nr.27312006 privind finan{ele publice locale cu modific[rile gi completirile
ulterioare;

In temeiul art. 45 alin.(l) din Legea w. 21512001 privind administratia
publica local4 cu un numdr de 13 voturi pentru, adoptil urmatoarea:

HOTARARE
,'&

bugetului local pe anul 2018; dupa cum

- 12.724,50 mii lei
- 7146,00 mii lei
- 2767,00 mii lei
- 1226,70 mii lei
- 1389,80 mii lei

- 195,00 mii lei

Art.1. Aft.I. Se aprobd rectificarea
urmeazd:

SURSA A- Integral de la buget.
Total venituri, din care:
- venituri proprii
-wA
- subventii
- impozit pe venit
- FEADR(prefinanlare)



-

Cheltuieli totale din care:
- administratie

- Invatamant
- Cultura
- Asistenta sociala
din care: art.58.04.02

Art. 58.04.03 '

- Gospodarire locala
- Drumuri

- Alte venituri
Total cheltuieli, din care:
- CAmin Cultural
- Spatiul Recreere

- 12.724,50 mii lei
- 5637,00 mii lei

- 360,80 mii lei
- 734,10 mii lei
- 2029,20 mii lei

- 195,00 mii lei
8,00 mii lei

- 763,50 mii
- 3047,90 mii

- 30,00 mii lei.
- 54,00 mii lei'
-,15,00 mii lei
- 39,00 mii lei

- alte servicii publice-fond de rezewd- 50,00 mii lei

lei
lei
lei.- alte actiuni economice - 102,00 mii

SURSA E-ActivitiJi finan{ate integral din venituri proprii.
Total venituri, din care: - 54,00mii lei;
- Venituri din concesiuni gi inchiriere - 24,00 mii lei;

Art.3.Se aprobl lista obiectivelor de investifii cu finantare parfiald sau
integrald de la bugetul local, conform anexei, care face parte integrantl din prezenta
hotirdre.

Art.4.Primarul comunei Alunu, Judetul Valcea va asigura aducerea la
indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, informand Consiliul Local asupra
modului de indeplinire

'Art.s. Prezenta hotarare se va comunica: Instituliei Prefectului-Jude{ul
Valce4 Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea, primarului comunei Alunu,
Compartimentului , Contabilitate qi Inspeclie Fiscsl6 si se va afiga la sediul
Consiliului Local Alunu, Judetul Valcea.

Alunu la:
31.10.2018

Contrasemnear;4.
Secretar,

Boeangiu Luminila


