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ROMANIA
JUDETUL COVASNA
COMLINA BATANI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREANR.

41 /2019

privind aprobarea rectificirii Bugetului local de Venituri

gi

Cheltuieli al comunei BIfani , pe

anul 2019
Consiliul Local al comunei Bdtani
intrunit in gedinla sa ordinard din luna SEPTEMBRIE 2019 ,
$edin{a legal constituitd, fiind prezentd majoritatea consilierilor in funcJie
Analiyand:
-referatul de aprobare al primarului comunei Balani ca iniliator al proiectului
-raportul compartimentului de specialitate al primarului comunei Bd{ani
-avizul comisiei de specialitate pentru agricultura , activitati economico financiare, administrarea
domeniului public si privatal comunei, a Comisiei de specialitate pentru amenajarca teritoriului ,
urbanism, protectia mediului , turism , juridicd gi de disciplind , qi a comisiei de specialitate pentru
activitati social culturale , culte, munca si protectia sociala , invatamant , sanatate si
familie,protectie copii, tineret si sport
Avdnd in vedere

" - Adresa nr. CVG.STZ.l1950

din 28,08,2019 a Administratiei Judeteana a Finanfelor publice Covasna
privind reparlizarea pe trimester a sumelor defalcate din tax ape valoarea adaugatapentru bugetele locale
aprobat prin OG nr.l2l20I9 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019
- Contractul de finantare nr: 334251 22.03.2018 inregistrat la Primaria Batani sub nr.
3897/23.04.2018 pentru programul de elaborare si/sau actualizare a planurilor urbanistice generale
(PUG) ale localitatilor si a Regulamentelor locale de urbanism
Avdnd in vedere prevederile Legii nr. 5012019 legea bugetului de stat pe anul 2019,
secliunea a 2-a Dispozilii referitoare la bugetele locale,
Inbaza art.45, afi. 19 ahn (2), art 20 alin (l) Irt.,,c,, aft. 49 alin (54 si 7) ale Legii
m.27312006 privind finanlele publice locale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
In temeiul prevederile art. 729, alin. (2), alin (4) lit ,,a,, art. 136, alin. (8) , art. 739 alin (1)
(3)
alin
lit.,,a,, art.196 alin (1) lit.,,a,, gi art. 243 alin (1) lit. ,,a,, din Ordonan{a de Urgen}d a
Guvernului nr. 57 120 1 9 privind Codul administrtiv,
Cu votul ,,pentru,, a ,,13.r, consilieri;-impotriva a,,-,, consilieri si ,,ab1ineri,, a,,-,, consilieri

v

HOTAnBSTE
Art. 1, Se aproba
total si pe sectiuni

pe

rectificarea bugetului local de venit si cheltuieli al comunei BaJani , pe total pe
anul 2079, conform anexei nr.
care face parte integrantd din prezenta

1

hotdrAre..

Art.2. Se aprobd modificarea programului de investiJii pe anul 2019 conform anexei nr. 2
care face parle integrantd din prezenta hotdrdre.
Art.3. Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarare se incredinteaza prLmarul impreuna cu
compartimenul buget finante , impozite sit axe locale , achiziliipublica.
Bdlani ,1a27 septembrie 2019.

PRE$EDINTE DE $EDINT
BOCSKOR ANA-SUSANA
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