
CONSILIUL LOCAL ALUNU
lUDETUL VALCEA

HOTARAREA NR. 59
Privitoare la:
aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2019

Consiliul Local Alunu, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara din
data de 26.08.2019, la care participa un numar de 12 consilieri din totalul de
13consilieri in functie;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local Alunu nr. 45/26.06.2019,
prin care d-l Dragoi Cristian a fost ales presedintele sedintei pe 0 perioada de
trei luni;

Avand in vedere:
- referatul intocmit de d-na Avramescu Mihaela, inspector in cadrul

compartimentului contabilitate si inspectie fiscala din cadrul aparatului de
specialitate al primarului com. Alunu, Judetul Valcea, inregistrat sub nr.
8683/21.08.2019, prin care propune rectificarea bugetului local al comunei
Alunu, pe anul 2019 ;

- expunerea de motive inregistrata sub nr. 8684 din 21.08.2019,
intocmita de primarul comunei Alunu, Judetul Valcea;

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 hotarare intocmit de secretarul general al comunei;

In conformitate cu prevederile art. 129, alin.(4), lit. a) din OUG nr.
57/2019, privind Codul Administrativ ; Legea bugetului de stat nr. 50/2019 ; art.
19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu
modificarile ~i completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin.(I) din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala, cu un numar de 12 voturi pentru, adopta urmatoarea:

HOTARARE
Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local al comunei Alunu, judetul

Valcea, pe anul 2019, dupa cum urmeaza:
SURSA A - Integral de la buget.
Total venituri, din care:
- venituri proprii
-TVA
- subventii
- impozit pe venit
- FEADR (prefinantare)
Cheltuieli totale din care:

- 12.679,35 mii lei;
7135,05 miilei;
2776,50 mii lei;

115,80 mii lei;
2252,00 mii lei;
400,00 mii lei;

- 12.679,35 mii lei;



- administratie
- alte servicii publice- fond de rezerva -
- Invatamant
- Sanatate
- Cultura
- Asistenta sociala

5870,50
10,00

521,70
48,70

503,70
3385,00

mii lei;
mii lei;
mii lei;
mii lei;
mii lei;
mii lei;

Din care:
Art. 58.04.02 400,00 mii lei;
Art. 58.04.03 117,00 mii lei;
- Gospodarire local a 953,50 mii lei;
- Transporturi 1313,55 mii lei;
- alte actiuni economice 72,70 mii lei.
SURSA E-Activitati finantate integral din venituri proprii.
Total venituri, din care: - 55,00mii lei;
- Venituri din concesiuni si inchiriere - 29,00 mii lei;
- Alte venituri - 26,00 mii lei.
Total cheltuieli, din care: - 55,00 mii lei
- Camin Cultural - 22,50 mii lei
- Spatiul Recreere - 32,50 mii lei
SURSA G - Activitati finantate din venituri proprii si subventii:

Total venituri, din care: - 839,40 mii lei;
- Venituri prestari servicii - 798,00 mii lei;
- Alte venituri din prestari servicii - 41,40 mii lei;
Total cheltuieli, din care: - 839,40 mii lei;
- Servicii si dezvoltare publica - 827,80 mii lei;
- Alte servicii In domeniile locuintelor,
serviiilor ~i dezv.comunale - 11,60 mii lei.

Art.2. Se aproba lista obiectivelor de investitii pe anul 2019 cu
finantare partiala sau integrala de la bugetul local, conform anexei, care face
parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Primarul localitatii Alunu, Judetul Valcea va asigura aducerea la
indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, informand Consiliul Local asupra
modul ui de indeplinire.

Art. 4. Prezenta hotarare se va comunica: Institutiei Prefectului-Judetul
Valcea, Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea, primarului comunei
Alunu, Compartimentului Contabilitate si Inspectie Fiscsla si se va afisa la
sediul Consiliului Local Alunu, Judetul Valcea.

Alunu la:
26.08.2019

Contrasemneaza,
Secretar general,

Boean iu Luminita


	HCL.pdf
	HCL1.pdf

