
Primdria Comunei Bdlilesti
CIF:4122124 I Stu Principali, l{r. 169, Com. Belidqfi, Jud.Arseg

Tel;Pax (tE4) 024 856 2080

I-mail : rcgistrafu ra@Fimatiahlilesti.ro
L{eh wrruw primadabalilsti. ro

ROMANIA
JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALILESTI

HOTARARE NR.26
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli

Consiliul Local al comunei B6lileqti, intrunit in qedinta ordinar6 din data de 18.04.2018,
Avdnd in vedere:
-Adresa m.5117130.03.2018 emisa de Consiliul Judetean Arges, prin care se repartizeaza

suma de 180 mii lei din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,
reprezentand cofinantare pentru sustinerea proiectelor de investitii pe anul 2018;

-Expunerea de motive a Primarului nr.249 I I 12.0 4.20 I 8.

-Referatul rr.2492112.04.2018 prin care Serviciul Financiar Contabil, Administrativ qi

Achizitii Publice, propune aprobarea rectificirii bugetului local pe anul 2018;
- Avizul de legalitate al Secretarului comunei;
- Avizul comisiei Buget Finante a Consiliului Local;
in conformitate cu:
- prevederile art. 19 alin 2, si art. 49 (l) din Legea nr. 27312006 privind finantele publice

locale cu modificlrile gi completdrile ulterioare;
-^Legea nr.2l20l8 a bugetului de stat pe anul 2018;
In temeiul art.36 alin. 2lit. b, art. 41it. a qi ale art. 45 din Legea nr. 21512001 privind

administrafia public6 locals republicatE, cu modific[rile qi completirile ulterioare,

HoTARA$rE:

Art.l. Se aprob[ rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 cu suma

de 180 mii lei in cadrul sectiunii de dezvoltare, astfel: la partea de venituri, cod indicator
04.02.04.:+180 mii lei si la parteade cheltuieli suma de 180 mii lei se repartizeazalaurmatoarele
capitole:

capitol 65.02, subcapitol 04.01, titlul 71.01.01, pentru investitia,,Construire gradinita cu

program prelungit 50 de copii in satul Balilesti" :*70 mii lei si titul 71.01.30, pentru investitia

,,Refacere acoperis sarpanta si instalare termosistem la Scoala Gimnaziala Ballilesti :+50 mii lei;
capitol 70.02, subcapitol 05.01, titul 71.01.01, pentru investitia,,Extindere retea de

alimentare cu apa si infiintare sistem centralizat de canalizarc in comuna Balilesti :+60 mii lei.
Art.z. Se aprobi modificarea programului de investitii conform art.nr.l din prezenta

hotirdre.
Art.3. Primarul qi $eful Serviciului Financiar Contabil, Achizitii Publice si Administrativ

din cadrul Comunei Bdlilegti vor urmdri ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdr6re.
Art.4. Prezentahot5rdre se va comunica Administrafiei Judetene a Finanlelor Publice Arge$,

pentru rectificare gi Institutiei Prefectului judefului Arge; in vederea exercit6rii controlului cu
privire lalegalitatq in condiliile legii.
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