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ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNA JOSENI
PRIMAR

PROIECT DE HOTARARE
privind rectificarea bugetului local al
uniti{ii administrativ teritoriale Comuna Joseni
pe anul 2018

Consiliul local Joseni, intrunit in qedinla extraordinard, in data de 19.12.201g,
AvAnd in vedere: proiectul de hotlrAre iniliat de dl. primar, privind aprobarea
rectificdrii bugetului local pe anul 2018;
Expunerea de motive al primarului nr.852212018 privind rectificarea bugetului 1oca1
qi virdri de credite in trimestrul IV pentru anul 2018;
Referatul comparlimentului de specialitate nr. 852r/2018 privind rectificarea
bugetului local qi virdri de credite in trimestrul IV pentru anul 2018;
Adresa nr. 3154112018 al Consiliui Judelean Harghita, prin care comunicd, sumele
repartizate pentru Comuna Joseni.

Dispozilia

w. 27/20\8 al A.N.A.F

aprobarea reparlizdtii pe

D.G.R.F.P Braqov, A.J.F.p Harghita privincl
UAT a sumelor defalcate din TVA pentru finanlarea cheltuielilor cu

dreptulile asistenlilor personali ai persoaaelor cu handicap grav sau indemniza{iile lunare pe
anul 20178;
Dispozilia nr. 2212018 al A.N.A.F D.G.R.F.P Braqov, A.J.F.p Harghita privind
aprobarea repartizdrii pe UAT
sumelor defalcate din TVA petru echilibrarea busetelor
locale pe anul 2018;
Jindnd cont de:
- prevederile a:1. 120 alin.(l) u1. 121 alin. (1) qi alin. (2) din Constitulia RomAniei,
republicat6;
- prevederile art. 3 qi 4 din Carla europeand a autonomiei locale, adoptatd la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificatd prin Legea nr. 19911997;
- prevederile art. 7 a1in. (2) din Codul civil;
- prevederile Legii nr. 212018 Legea bugetului de stat pe anul 2018 , precum a art.
49 alin.(4) din Legea nr.27312006 - privind finan{ele publice locale, cu modificdrile gi
completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 221/2015 - privind codul fiscal cu modificdrile gi complethrile
ulterioare; prevederile H.G. nr.1/2016
pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 227 /2015 , privind codul fiscal, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
Luald in considerare prevederile art.3 din carla europeand a autonomiei locale,
adoptatd la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificatd prinLegeam.l99ll997;
fin6nd seama de prevederile art.40 qi urm. al Cap.V, Secliunea 1, din Legea nr.
24/2000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative,
republicatd,
in temeiul at1. 45 a1in.(2) lit. a , afi. 36, alin. (1) 9i arl. 36, a1in. (2) lit. b qi a1in. (4),
lit. a, coroborat cu ar1. 115 alin.(l) lit. b - din Legea w.2\512001 privind administralia
publicd locald, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, consiliul Local al
Comunei Joseni,
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HOTARA$TE

Art 1

Se aprobd bugetul general al comunei

Jose'i in suma de 37.331,90 mii lei la
venituri gi excedentul din anii anteriori 7.147,30 mii 1ei, qi in suma de qq.ng,2O
mli ret
la cheltuieli, conform anexei nr. 1 (buget general).
Art. 2. se aprobd bugetul local detailat la venituri pe capitore qi subcapitole in
suma de 35.250,40 mii lei, qi excedentul din anii anteriori in suma ae o.s:o,bo mii
lli, qi la
cheltuieli pe capitole, titluri qi articole de cheltuieli gi subcapitole in suma d" qz.osi,qo
nii
lei, conform anexei nr. 2 (buget local).
Art. 3. Se aprobd modificarea listei de investitii:
-din bugetul local. proiecte cu finangare din fonduri exteme nerambursabile
in
valoare de 34.028,20 mii lei conform anexei nr. 3.
Art. 4. Anexele rir. 1-3 fac parte integrantd din prezenta hottrare.
Art. 5. cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrari se insdrcineazi primarul
comunei Joseni, precum qi compartimentul de resort din cadrul aparatului propriu
al
primarului.
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PRIMAR
Giill Szabolcs

Isztai

,"is;
Joseni, la 19.12.2018
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