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JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

COCORASTII MISLII

HOTARARE
PRIVINDRECTIFICAREABUGETULUILOCALPEANUI20IS

Avand in vedere:
. Expuner"a d" motive a domnului primar,Alexandru Daniel, in calitatea sa de

ordonatorprincipaldecredite,p,^..o*siraportulcompartimentuluide
specialitate NR. i1set20.03.201'8 privind neiesitatea rectificarii Bugetului local al

comunei Pe anul2018;
- Hotararea consiliului local al comunei cocorastii Mislii nr'14t26'02'20l8 privind

aprobarea Bugetului local pe anul2018;

- Decizia D.G.R.F.p. - prahov u,u..lztzt7.03.2018 privind modificarea repartizarii

pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoare-adaugata pentru finantarea

cheltuielilor descentr alizatela niveiul comunelor,"'din juJ'Prahova pentru anul2018;

- Contractul de finantare incheiat cu OCPI Prahova, ii cadrul programului national

de cadastru si carte funciara a lucrarilor de inregistrare sistematica;

- prevederite art50 alin(2) lit."b" 
"o"ofo.ut "o 

uit' 82 din Legea nr'273t2006 privind

finantete publice locale cu modificarile si completarile ulterioare ;
- : legea nr.2l20l8- Legea bugetului de stat pe anul 2018 ;

In temeiul art.36alin.(4) litera "a" coroborat cu prevederile art'l2l din Legea

nr.2lS t 2001, L.;;; ;A*irri.trutiei publice lo cale,republicata, cu m o dific arile si

comPletarile ulterioare ;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORASTII MISLI' JUDETUL PRAHOVA

HOTARASTE:

ART.IRectificareaBugetuluilocallocalalcomuneipeanul20LS'dupacumurmeaza:
(1) La partea Oe V:BXITURI, suplimentarea-acestora astfel:

_ cu 155.000 lei din sume alocatz din bugetul ANCPI pentru finantarea

lucrarilor de inregis traresistematica din cadrul plogramului national de

cadastrusicartefunciara,conformcontract;
(2)Majo rareaunor sume alocate in trimestrul I 2018 prin diminuarea

corespunzatoare a celor din trimestrul Iv 2018 dupa cvmutmeaza;

- cu suma J" ++"000 lei din cote defalcate din impozitul pe venit ;

- cu suma deli.L 000 lei , sume alocate din impozitul pe venit pentru

achilibrarea bugetelor'locale ;

(Z)La partea de CHELTUIELI:
Sectiunea de functionare,

- Suplimentarea cu suma de 155'000

,, ,{utoritati Publice "- titlul Bunuri si
lei ce va fi repartizatala capitolul

Servicii

Sectiunea de dezvoltare:
_ suma de 165.000 lei de la capitolul ,,Drumuri si poduri " respectrv

obiectivul ,, Modernizaredrumuri satesti DS 514 si DS 614,, vaft

distribuita in cadrul aceluiasi .ufitor din trimestrul IV in trimestrul I 2018;
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(3) Se aProba urmatorul transfer :

suma de 60.000 lei de 1a capiiolul ,, Au.toritati executiYe,"i,respectiv

obiectiv..participare la capital s;cial ai'societatilor comerciale" va f'1

,r*raruru ru.urtaor.r, ..*ro,".affit'il*tt obtt"tt' " *tttu U'

In aceste conditii, nemaiavand alte modificari'

U,rg"t tri local sunt invaloare de 7'492'260 lei ' iar

,oifi in suma de 8.298'690lei'

la aceasta data, veniturile

cheltuielile bugetului local

CONTRAS
SECRETAR'

.NEAZA

PRESEDINTE


