ROMANIA
JUDETUL COVASNA
COMUNA BATANI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREANR.

19/2OrS

privind aprobarea rectificirii Bugetului local de Venituri

qi

eltuieli al comunei

Batani , pe anul 2018
Consiliul Local al comunei Batani , judetul Covasna ,
intrunit in gedinla extraordinara, din luna MARTIE 2018
avdnd in vedere: - expunerea de motive a Primarului Comunei
-adresa nr. CVG-STZ-2374119.02.2018 al Administratiei j
covasna inregistrat la Prirnaria Batani sub nr. 848119.02.2018 prin
612018 prin care a fost retras 0.20 mii lei din sumele defalcate di
cheltuielilor descentrahzate la nivelul comunei pentru finantarea
invatamant preuniversitar de stat pentru cheltuieli prevazute Ia art.
Legea educatiei nationale nr. l l20\ I
- raportul de sustinere al Compartimentului financiar buget , T
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate
Comunei Batani ;
- prevederile art. 5, alin. (1) lit.,,b,, , art. 19, altn. (1) lit.,,b,, al
Legea nr.27312006 privind finantele publice locale cu modificarile s
- prevederile art. 36, alin. (2). lit. ,,b" si ale alin. (4),lit. ,,a,,
administraliei publice locale, republicata, cu modificdrile si comple
In temeiul prevederilor art.45, alin. (1) si (2) lit. ,,a,,si ale art.
Legea nr. 21512001 a administraJiei publice locale, republi
completari le ulterioare;

a Finantelor Publice
comunica Decizia nr.
TVA pentru finantarea

de baza a unitatilor de
104 alin 2. Lit. b,-d, din
e si Impozite;

le Consiliului Local

al

. (2) , ar1, 49 qi 50 din
completarile ulterioare ;
Legea nr.2l5l200l a
iJe ulterioare;
15, alin. (1), lit. ,,b", din

cu modificdrile

si

I{OTARASTE:
Art.1.

rectificarea bugetului de venit si cheltuieli
comunei Balani pe total
anul 2018, conform anexei nr. 1 care face paft integrantd din prezenta

Se aprobd

si pe sectiuni

pe

hotarAre..

Art.2, Cu aducere la indeplinrre a prezentei hotarare se incredi
cu Compartimenul buget , impozite sit axe locale

Batani
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primarul impreuna

, 29 mafiie 2018

retar

