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Din 27.09.2017
p r ivind rectificarea bugetului ora~ ului Curtic i
pe anul 2017
Consiliul Local al ora~ului Curtici,
Avan d in ved ere:
de
motive
a domnului primar al
ora~ului
Curtici
- expunerea
nr.19740/25.09.2017;
- ra portul nr.19741/25.09. 2017 a Direqiei Economice;
al
comisiei
de
specialitate
al
avizul
favorabil
consilierilor
Nr.19742/25.09.2017;
- prevederile art.19, art.49, art.50 si ale art.82 din Legea nr. 273/2006
privind fi nan~ele publice locale;
- prevederile Legii bugetului de sta t pe anul 2017 nr.6 din 17 .02 .2017;
- prevederile art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.a) si alin.6 din Legea administra~iei
publice locale nr. 215/2001 cu modifidirile ~i completarile ulterioare;
- numar de voturi '_1£_ din care ,.pentru "n , ,.impotriva"___
,ab~ineri "
- din numaru l tota l de 15 consilieri locali in funqie.
In temeiul art. 45 alin.2 lit. a) din Legea admin istra~ie i publice locale nr.
215/2001 cu modificarile ~i completarile ulterioare,
HoT A R A$ T E:
Art.l Se aproba rectificarea bugetului Orasului Curtici pe anul 2017, pe
sectiunea de fun ctionare si sectiunea de dezvoltare, conform anexei nr.l.
Art.2 Se aproba bugetul modificat pe ordonatori de credite, respectiv Orasul
Curtici, $coala Gimnaziala nr. 2, Gradin i~a Veseliei conform conform anexelor nr.2,
3 sl 4.
Art. 3 Se aproba bugetul Clubului Sportiv "Frontiera 2004 " Curtici conform
anexei nr.S.
Art.4 Lista cu influientele asupra bugetului local este prezentata in anexa nr.6.
Art.S Anexele enumerate mai sus fac parte integran ta din prezenta hotarare.
Art.6 Se aproba validarea virikii de credite bugetare realizata prin Dispozitia
primarului nr. 341/04 .09 .2017 privind aprobarea virari i de credite buge tare in
cadrul aceluiasl capitol bugetar si a modificarii reparti zarii pe trimestre a unor
prevederi bugetare din bugetul pe anul 2017.
Art.7 Cu ducerea Ia i ndeplinire a prezen tei hotarari se incred in~eaza Di rec~ia
Economidl.
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