ORAȘUL POGOANELE
CONSILIUL LOCAL,
HOTĂRÂRE
Privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anilor precedenți, rectificării bugetului
de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, rectificarea nr. III, a listei de investiții și achiziții
Consiliul local al orașului Pogoanele, județul Buzău ;
Având în vedere :
- Referatul d.nei Bodoc Cristina, consilier, înregistrat la nr. 11707/15.11.2019 prin care
solicită emiterea unei hotărâri a Consiliului local pentru rectificarea bugetului, a listei de
investiții și achiziții precum și utilizarea excedentului bugetar din anii precedenți;
- Adresa nr. 624/15.11.2019 a Liceului Tehnologic I.A.R. Pogoneanu Pogoanele,
înregistrată la Primăria Pogoanele sub nr. 11705/15.11.2019;
- Adresa nr. 353/15.11.2019 a Liceului Teoretic Pogoanele, înregistrată la Primăria
Pogoanele sub nr. 11703/15.11.2019;
- Expunerea de motive a Primarului orașului Pogoanele, înregistrată la nr.
11774/18.11.2019;
- Avizul favorabil al Comisiei de Specialitate a Consiliului local.
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare ;
- Prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat;
- Prevederile O.U.G. nr. 12/2019 privind rectificarea bugetului pe anul 2019;
- In temeiul art. 154, 155 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
În temeiul art. 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă utilizarea sumei de 52.778,79 lei din excedentul anilor precedenți la
secțiunea de dezvoltare.
Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, rectificarea
nr. III, a listei de investiții și achiziții, conform anexelor, parte integrantă din prezenta.
Art.3. Compartimentul contabilitate - buget va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art.4. Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta hotărâre
persoanelor și institutiilor interesante .
Președinte de ședință,
Avizat Secretar general al orașului,
Consilier, Grădină Maria
Jr. Cotruță Valentino Adrian
Nr. 65 / 26.11.2019
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orașului Pogoanele, în ședința din data de
26 noiembrie 2019, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu un număr de 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri” si 0 voturi “împotriva”, din
numărul total de 15 consilieri în funcţie și 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

