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JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
COCORASTII MISLI

HOTARARE

-

PRIVIND RECTIT'ICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019
Avand in vedere:
Raportul de aprobare aI domnului primar,Alexandru Daniel in calitatea sa de
ordonator principal de credite inregistrata sub nr. 5519/ 17.09.2019 ;
Raportul Biroului financiar-contabilitate inregistrat sub nr.5525/ 18.09.2019,
modificat si completat in data de25.09.2019 privind necesitatea rectificarii Bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul2019 ;
precum si
Avizul de legalitate emis de secretara comunei si inregistrat sub nr.5530/18.09.2019 ;
Hotararea Consiliului local al comunei Cocorastii Mislii nr.26123.04.2019 privind
aprobarea Bugetului local pe anul 2019;
Fisa cu indicatorii pentru Bugetul local alocati conform Decizie Director general al
D.G.R.F.P./ Ploiesti nr. 8300/ 27.08.2019 precum si Decizia Directorului executiv al
DGFP Prahova nr. 5341/ 24.09.2019 ;
Contractul de finantare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil,
pentru obiectivul ,, Dotarea gradinitei Goruna cu loc de joaca interior" nr.C
192007 4x206333 I 043 53 I 16.0 5.20 1 9 incheiat cu FEADR;
prevederile art.50 alin(2) lit."b" coroborat cu art. 82 din Legea nr.273t2006 privind
finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare ;
Legea nr.50/ 2019 pentru aprobarea Bugetului de stat pe anul2019 si estimari 20202022;
In temeiul art.l29 alin.(4) litera,,a,, din CODUL ADMINISTRATIV;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORASTII MISLI, JUDETUL PRAHOVA
HOTARASTE:
ART.I Rectificarea Bugetului local local al comunei pe anul 2019, dupa cum urmeaza:

(1) LA PARTEA DE VENITURI, suplimentarea

acestora cu suma de 158.600

leio astfel:

-12.000 lei din 66sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale,
-64.700lei din,,Sume primite de la FEADR,
-81.900 lei, sume reparttzate din Fondul la Dispozitia Consiliului Judetean

Prahova;

(2) LA PARTEA DE CHELTUIELI, suplimentarea
lei, astfel:

La

acestora cu suma de 158.600

Sectiunea de functionare :

-Cu suma de 62.000 lei la capitolul ,,Drumuri si poduri,, titlul ,,Bunupi si

servicii
- Cu suma de 31.900 la capitolul,,Autoritati publice" titlul,Bunuri si servicii,,

La

Sectiunea de dezvoltare

:

-Cu suma de 64.700 lei la capitolul ,,Autoritati executive ,, pentru obiectivul
,,Dotarea Gradinitei Goruna cu loc de joaca interior,

