ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
Consiliul local al comunei Mînăstirea, județul Călărași, întrunit în ședința de îndată din
data de 06.11.2018, având în vedere:
 prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;
 Proiectul „I.D.E.I-Integrare, Dezvoltare, Educatie, Initiativă” POCU/138/4/1/114940,
derulat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, cu finantare din fonduri
europene, aflat în desfășurare la nivelul comunei Mînăstirea;
 Prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;
 Prevederile OUG nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018;
 OUG nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63
din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
 Raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului
propriu de specialitate al primarului comunei Mînăstirea;
In temeiul art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 pribind administratia publica locala,
republicata, modificata si completata, propun Consiliului Local adoptarea proiectului de hotărâre
enunțat în titlu astfel:
În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, modificată și completată,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se rectifică bugetul local al comunei Mînăstirea în anul 2018 conform Anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 2. Compartimentul financiar-contabil se va ocupa cu ducerea la indeplinire a
prezentei hotărâri.
Art. 3. Secretarul comunei Mînăstirea va comunica prezenta persoanelor și autorităților
interesate.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Stan Dumitru
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Năstase Ion

Nr. 62
Data : 06.11.2018
Adoptată la Mînăstirea cu un număr de 11 voturi “pentru”, din 11 consilieri prezenți și 15 în
funcție.

Anexa la Hotărârea nr. 62/06.11.2018

Denumire indicator
Total venituri
Fondul Social European (FSE) - prefinanțare
Total cheltuieli
Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor
și dezvoltării comunale
Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri
externe nerambursabile
Finanțare externă nerambursabilă

0001
480203
5002

An 2018
-lei317281,46
317281,46
317281,46

Trim IV
-lei317281,46
317281,46
317281,46

700250

317281,46

317281,46

58

317281,46

317281,46

580202

317281,46

317281,46
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