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HOTĂRÂREA Nr. 36 

Cu privire la:  rectificarea bugetului local pe anul 2017 

  

 
Consiliul Local al Comunei Ioneşti, întrunit în şedinţa ordinara din data de 

18.07.2017, la care participă un nr. de 12 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând că preşedintele de şedinţă legal ales este dl. Cherascu Ion; 

Având în vedere proiectul de hotarare initiat de primarul comunei precum si 

expunerea de motive înregistrata sub nr. 3751 din 14.07.2017, prin care se propune 

rectificarea bugetului local, urmare a necesitatii de realocare a surselor de investitii pentru 

diverse obiective; 

Luând în considerare raportul de specialitate al compartimentului contabilitate nr. 

3752 din 14.07.2017, raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultura, 

gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ inregistrat sub nr. 3818 din 

18.07.2017, precum şi raportul de avizare al secretarului comunei; 

În conformitate cu prevederile art. 19 alin.2 din legea 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art 36 alin 4 din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; 

În temeiul art 45 alin 2 lit a din legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu un număr de 12 voturi pentru, adoptă următoarea: 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 

Art. 1. Se aproba bugetul local al comunei Ionesti pe anul 2017, rectificat la venituri 

in suma de 9298,30 mii lei si la cheltuieli in suma de 9298,30 mii lei,conform anexei nr.1 

 

Art. 2. Se completeaza Lista obiectivelor de investitii si a altor cheltuieli de investitii 

si dotari independente pentru anul 2017, conform anexei nr.2; 

 

Art. 3. Se aporba utilizarea excdentului in suma de 1288,20 mii lei pentru finantarea 

sectiunii de finantare, pentru obiectivele de investitii si alte cheltuieli de investitii si dotari 

independente conform anexei 3 

 

Art.4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre primarului în vederea 

aducerii la îndeplinire a prevederilor acesteia, compartimentului contabilitate, precum şi 

Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea. 

 

Art. 5.  Secretarul comunei va asigura aducerea la cunoştinţa publică a prezentei 

hotărâri, în termen de 5 zile de la comunicarea către prefect, prin afişarea acesteia la sediul 

Consiliului Local Ioneşti. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINTA                             CONTRASEMNEAZĂ 

Cherascu Ion                           SECRETAR 

                                                                                               Dobra Emil Florin 

Ionesti 18.07.2017 


