ROMANIA
JUDETUL BUZAU
ORASUL POGOANELE
CONSILIUL LOCAL,
HOTARARE
Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018
Consiliul local al orasului Pogoanele, judetul Buzau ;
Avand in vedere :
- Referatul d.nei Bodoc Cristina, consilier, inregistrat la nr. 11810/19.11.2018 prin care
solicita emiterea unei hotarari a Consiliului local pentru rectificarea bugetului pe anul 2018 ;
- Adresa nr. 10/19.11.2018 (11809/19.11.2018) a Liceului Tehnologic I.A.R. Pogoneanu
Pogoanele;
- Adresa nr. 238/15.11.2018 (11728/15.11.2018) a Liceului Teoretic Pogoanele;
- Expunerea de motive a Primarului orasului Pogoanele, inregistrata la nr.
11955/20.11.2018;
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Local al orasului Pogoanele .
- Prevederile art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,
cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat;
- Prevederile O.G. nr. 78/2018 privind rectificarea bugetului pe anul 2018 ;
In temeiul art. 36 alin. 1 si 2, art.45 alin.1 si 2 si art. 115 alin.1 litera (b) din Legea nr. 215/2001
a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare .
HOTARASTE
Art.1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 conform
anexelor ce fac parte integranta din prezenta .
Art. 2. Serviciul contabilitate, resurse umane, taxe si impozite locale va duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari .
Art.2. Secretarul orasului Pogoanele va comunica prezenta hotarare persoanelor si
institutiilor interesante .
Presedinte de sedinta,
Avizat Secretar,
Consilier, Staicu Gheorghe
Jr. Cotruță Valentino Adrian
Nr. 50 / 26.11.2018
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orasului Pogoanele, in sedinta din data de
26 noiembrie 2018, cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, a
administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de 14 voturi „pentru”, 0
„abţineri” si 0 voturi “impotriva”, din numărul total de 15 consilieri în funcţie si 14 consilieri
prezenţi la şedinţă.

