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H 0 TAR ARE A N R.
Din 28.10. 2019
privi n d apro bare a rect ifid!ri i bugetului oraljului Curtici
pe anu l 2019

Consiliul Local a l ora!ju lui Cur tici,
Avand in vedere:
Referatul de aprobare nr.28047 /24 .10.2019 al domnului primar al
ora!jului Curtici ;
Raportul de specialitat e nr. 28046/24. 10 .2019 al Direqiei Economice;
Av izul
favorab il
al
comisiei
de
specialitate
al
co nsilierilor
nr.28051/25.10.2019;
prevederile art.19, art.49, art.50 ?i ale art. 82 din Legea nr. 273/2006
privind finan~ele publice locale;
prevederi le Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr.50 din 15 .03.2019;
prevederile art.129 alin.1, alin. 2 lit.b), alin.4 lit.a) ?i alin.7), art.139
alin.3) . lit. a), art.196 alin.1 lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codu l
administrativ;
{
numar de voturi
din care , pentru"~, , impotri va" ,ab~ineri" din numa ru l total de 15 consi lieri locali in func~ie.
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In temeiul art. 129 alin .2 lit. b) ?i alin .4 li t. a) din OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ,
H 0 TAR A~ T E:
A r t .l Se aproba rectifica rea bu getului loca l pe anul 2019 ?i a
estimarilor pe anii 2020-2022, pe sec~iu n ea de func~ionare ?i pe sec~iu n ea
de dezvoltare, conform anexei nr. l.
A rt.2 Se aproba recti ficarea buge tul ui institutiilor finant at e din
venituri proprii $i subventii pe anul 2019 $i a estimarilor pe anii 2020-2022,
pe sectiunea de fu nq ionare ?i pe sect iunea de dezvoltare, conform anexei
nr.2 .
A r t. 3 Cu ducerea Ia indeplini re a prezentei hotara ri se incredi n ~eaza
Direc~ia Economica.

