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consiliullocal- 
HorAnAnn

privind rectificarea bugetului local pe arrul2}l9 cu suma de 78.000 lei provenit5 din TVA pentru

obiectilul de investilii ,, Construire sediu Primdrie,,.

Consiliul Local Mihai Yiteazu, intrunit la qedinla ordinard linutd la data de 23 august 2019,

inbazaexpunerii de motive a primarului comunei Mihai Viteazu
in baza raportului de specialitate al compartimentului financiar-contabil inregistrat sub

nr.7145119.08.2019.

Jindnd seama de prevederile legii 50115.03.2019 de aprobare a Bugetului de stat pentru

anul 2019.
in baza avizului favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al

comunei Mihai Yiteazu
Legile privind finanlele publice locale m.27312006, cu modificdrile qi completdrile

ulterioare;
in temeiul prevederilor art.l36 alin 1 si2 si art 139 alin 3 lit a si a art. 196, ahn.l lit.b din

Ordonanla de Urgenld 5712019 ,privind Codul .Administrativ

HorAnASrr:
Art. I" Se aprobi rectificarea bugetului local pe anul 2019 cu suma de 78.000 lei

provenitd din TVA pentru obiectivul de investilii ,, Construire sediu Primdrie,,.

Conform prevederilor art.20 din Ordonanla Guvernului cu privire la rectificarea bugetului
de stat pe anul 2Ol9 nr" 1212019, au fost repartizare sume defalcate din TVApentru bugetele locale

ale comunelor, oraEelor si municipiilor.
Influentele sumelor programate in anul 2019 pentru echilibrarea bugetului local al comunei

Mihai Viteazu sunt urmdtoarele:
-sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local, indicator 110206 78000 lei

La cheltuieli suma de 78000lei va fi repartizata la capitolul 51.02.01.03 "AutoritA}i
publice" , aliniatul Construclii 71 .01 .01, la obiectivul de investilii ,,Construire sediu nou primirie""

Suma de 78000 lei se va adaugd la obiectivul de investilii in curs "Construire sediu nou

primdrie".
Bugetul local depus la D.G.R.F.P.Cluj Napoca este anexb la Hotdrdrea Consiliului Local.

Artj - PrezentahotdrAre va fi adus[ la indeplinire de cdtre primar prin compartimentul

secretariat juridic qi compartimentul financiar -contabil ,se comunicd, in mod obligatoriu, prin
intermediul secretarului comunei, in termenul prevdzut de lege, primarului comunei, Prefectului

Judeplui Cluj, qi se aduce la cunoEtinla public[ prin afiqare
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