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HOTĂRÂRE
cu privire la: rectificarea bugetului local al comunei Fărcaşele,
judeţul Olt, pentru anul 2018

Expunere de motive:
Conform prevederilor art.19 alin.2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice
locale cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.36, alin.4),
lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, Consiliul local aprobă la
propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei
bugetare, precum și contul de încheiere al exercițiului bugetar.
Având în vedere:
- expunerea de motive nr.6860 din 07.12.2018 a viceprimarului comunei Fărcaşele,
prin care se arată necesitatea aprobarii rectificărilor bugetului local al comuniei Fărcaşele,
judeţul Olt, pe anul 2018;
- raportul de specialitate întocmit de șef birou contabilitate, impozite și taxe locale,
dl. Torcea Răzvan, din cadrul aparatului de specialitate, judeţul Olt, inregistrat sub nr.
6861 din 07.12.2018, pentru susținerea proiectului de hotărâre;
- raportul de avizare nr. 6862 din 07.12.2018 al comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului local al comunei Fărcaşele, judeţul Olt;
-adresa nr.13521 din 11.12.2018 a Consiliului Județean Olt cu privire la repartizarea
pe unități administrative teritoriale a influențelor la cotele defalcate din impozitul pe venit,
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018;
- prevederile art.1 alin (2) lit.a), art.5 alin. (2), art. 19 (2), art.20 alin. (1) lit. c) și art.50
alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 2 publicată în Monitorul Oficial nr.4 din 3 ianuarie 2018 – Legea
bugetului de stat pe anul 2018;
- prevederile H.C.L. nr.8 din 08.02.2018 privind adoptarea Bugetului de Venituri și
Cheltuieli al comunei Fărcaşele, judeţul Olt, pentru anul 2018;
- prevederile art.8, art.42 alin.4, art.43 și art.80 – art.85, din Legea nr. 24/2000,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36 alin. (1), (2) lit. b) și alin.(4), lit. “a”, art.45 alin. (1),
coroborate cu prevederile art. 115 alin.1) lit. b) din Legea nr.215/2001- privind
administraţia publică locală-republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL FĂRCAȘELE
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. – Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei
Fărcașele, județul Olt, pentru anul 2018 conform anexei, parte integrantă din prezenta
hotărâre.

-

Art.2.– Prezenta hotărâre se comunică:
Instituţiei Prefectului-Judeţul Olt;
Primarului comunei Fărcaşele;
Biroului contabilitate-impozite şi taxe locale

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
TUDOR NICUȚĂ

Total
consilieri
Prezenți
Pentru
Împotrivă
Abțineri

13

CONTRASEMNEAZĂ;
SECRETAR,
HOARĂ Cristina-Marinela

13
13
0
0

Nr. 60 din 12.12.2018

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Fărcașele
în ședința ordinară din data 12.12.2018, cu respectarea prevederilor art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, actualizată, cu un nr. de
13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din numărul total de 12 consilieri prezenți în ședință

