ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PĂCUREŢI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli
al comunei Păcureţi , jud. Prahova, pentru anul 2018
Consiliul Local al comunei Pacureti , judetul Prahova , intrunit in sedinta ordinara in data
de 18.12.2018: Vazand: Expunerea de motive nr.4329 /2018 , a Primarului comunei Păcureţi si raportul de
specialitate înregistrat sub nr.4330 /.2018,intocmit de Micu Nicoleta , consilier superior in cadrul biroului
Buget-finante, taxe si impozite locale;
Avand in vedere Decizia Directorului General al D.G.R.F.P Ploiești nr. 5113/05.12.2018 (modificare
43% si 11.25%), privind modificarea repartizarii sumelor si cotelor defalcate din impozitul pe venit pe anul
2018 si anume prin majorarea la nivel de Comuna Pacureti pana la suma de 194.000 lei;Hotararea Consiliului
Judetean Prahova nr.184/14.12.2018, privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a fondului la
dispozitia Consiliului Judetean pe anul 2018, prin care s-a alocat Comunei Pacureti suma de 100.000 lei;
Prevederile art.82 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările
ulterioare;
In conformitate cu prevederile din Legea bugetului de stat nr. 2/03.01.2018
Vazand:Avizele favorabile ,ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al com. Pacureti ,
jud. Prahova
Avizul de legalitate, al secretarului comunei Pacureti , jud. Prahova .
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.b, alin.4 lit. a, art. 45, art. 115 alin.(1) lit. b din Legea
nr.215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

adopta prezenta

HOTĂRÂRE
Art..1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Păcureţi jud. Prahova ,
pentru anul 2018, conform anexei 1,anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusa la indeplinire de primarul comunei impreuna cu Biroul Buget-finanțe, taxe
si impozite locale si se comunică persoanelor si institutiilor interesate , prin intermediul secretarului comunei Pacureti ,
jud. Prahova .
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