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H O T A R A R E A Nr.57
privind rectificarea bugetului local, etapa iunie 2019
Consiliul Local al Comunei Ciortesti, întrunit în ședință ordinară din data de 26 iunie 2019

Avand in vedere refetatul de aprobare al Primarului comunei Ciortesti si Raportul
compartimentului de specialitate;
Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Ciortești;
Avand in vedere adresa nr.5281/13.06.2019 a Inspectoratului Scolar Judetean Iasi;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile
si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile H.C.L. nr.46/2019 privind aprobarea cheltuielilor necesare
confecționării a două intrări în comuna Ciortești;
In temeiul art. 36, alin. 2, litera “b”, alin. 4, litera “a”, art.45 art. 46, alin.1 si 2 si art. 115,
alin. 1,litera “b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata
si completata ulterior,
HOTARASTE :
Art.1. La partea de venituri si cheltuieli, se aproba urmatoarele influiente:
VENITURI
-Suplimentarea Cap. 42.02.14 –cu suma de 89.000 lei
-Suplimentarea Cap.65.04.01.71.01.01–cu suma de 89.000 lei
CHELTUIELI
- diminuarea Cap.51.01.03.20.06.01–cu suma de 5.000 lei – ch. de deplasare
- suplimentarea cap. 51.01.03.20.13.00- cu suma de 5.000 ch. pregatire profesională
Art. 2 Se aproba repartizarea sumei de 20.000 lei reprezentand cheltuielile de manopera cu
specific artistic privind confecționarea a două intrări în comuna Ciortești de către meșterul local
Balan Ioan din Cap. 67.03.02.
Art.3 De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde primarul comunei Ciortesti prin
compartimentul financiar-contabil al aparatului de specialitate al primarului comunei Ciortesti.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Iasi, primarului comunei
Ciortesti, judetul Iasi, Compartimentului financiar-contabil al aparatului de specialitate al primarului
comunei Ciortesti, judetul Iasi prin grija secretarului comunei Ciortesti.
Ciortesti, 26 iunie 2019
Preşedinte de şedinţa,
Consilier,
Vieru Costache

Avizat pentru legalitate,
secretar,
Pascaru Gina

Adoptată în şedinţa din data de 26 iunie 2019
Cu un numar de 13 voturi « pentru », 0 vot « impotriva », 0 «abtineri », din 13 consilieri prezenti

