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ROMANIA
JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL BALILE$TI

IIOTARARE htR.19

Consiliul Local al comunei Bilileqti, inrunit in qedinla extaordinar6 din data de 08.05.2019,
Avdnd in vedere:
-adresa Consiliului Judetean Arges nr.5979124.A4.2019 prin care se repartizeazE suma de

250 mii lei reprezentand cofmantare programe de dezvoltare locala;
-Expunerea de motive a Primarului nr.3183/03.05.2019;
-Referatul nr. 3184/03.05.2019 prin care Serviciul Financiar Contabil, Administrativ qi

Achizilii Fublice, propune aprobarea rectific5rii bugetului local pe anul 2019;
- Avizul de legalitate al Secretarului comunei;
- Avizul comisiei Buget Finante a Consiliului Local;'
ln conformitate cu:
-Legea w. 273DAA6 privind finan{ele publice locale cu modific{rile qi complet6rile

ulterioare;
- Legea nr.5012019 privind bugetului de stat pe anul 2Al9;
In temeiul art.36 ahn Zlit. b, afi. 4lit. a qi ale art. 45 din Legea nr.2l5DA01 privind

administralia publici1ocal6 republicatS" cu modificlrile qi complet6rile ulterioare,

HOTARA$rE:

Art.l. Se aprobi rectificarea bugetrlui local de venituri si cheltuieli pe anul 2019 cu suma

de 250 mii lei, din qar. suma de 200 mii lei pentru obiectivul ,,Construire gradinita cu progam
prelungit 50 de copii in satul Balilesti, comuna Balilesti, capitol 65.02.03.01, articol 71.01.01 si

suma de 50 mii lei pentru obiectiwl,y',menajare albie parau Valea lui Baj cu structura carosabila

L= 1 00 m", capitol 84.02.03.01, articol 7 1.0 1.0 1.

Art 2. Se aprobfi utilizarea excedentului anului 2018 in suma de 63.84 mii lei pentru
rcalizareaobiectivului nou de investitii, ,$mplasare statii de autobuz in comuna Balilesti, judetul

Arges", capitol 70.02.50., articol 7I.01.0 1.

Art.3. Se aprobi modificarea programului de investitii confomr anexelor nr.1 la prezenta

hotir6re.

Art 4. Primarul gi $eful Serviciului Financiar Contabil, Aclnnlii Publice si Adrninistrativ
din cadrul Comunei B6lileqti vor urrnSri ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotirdre.

Arts. Prezenta hotir'are se va comunica Administra{iei Jude}ene a Finan}elor Publice Arge$,
pentru rectificare qi Instituliei Prefectului judeqrlui Arge$ in vederea exercitirii controlului cu
privire la legalitate, in condiliile legii.
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