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H O T A R A R E A Nr.66
privind rectificarea bugetului local al comunei Ciortesti pentru trimestrul al -III-lea 2019
Consiliul Local al Comunei Ciortesti, întrunit în ședință de îndată din data de 07 august 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 acordul de parteneriat privind proiectul ”Start-up social in regiunea NE”, care este depus în
cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și
combaterea sărăciei Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării
vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea
forței de muncă, apel de proiecte POCU/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie
sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de
economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabil (Cod generat MySMIS 127480, Start-up social
in regiunea NE); Contractul de Finantare nr.7811/14.06.2019/nr. POCU/449/4/16/127480;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.243 din 24 iulie 2019, privind distribuirea unor
sume neutilizate de catre Judetul Iasi – Consiliul Judetean Iasi in cadrul Programului pentru scoli al Romaniei,
catre unitatile administrativ-teritoriale din judetul Iasi care necesita suplimentarea sumelor defalcate din taxa
pe valoarea adaugata pentru finanatarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor destinate finantarii
Programului pentru scoli al Romaniei in perioada ianuarie - iunie 2019 a anului scolar 2018-2019;
Avand in vedere prevederile HCL Ciortesti nr.44/2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si
completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 196, alin.1, lit.a), art.139.alin.1 din Ordonanta de Urgență nr.57 din 03
iulie 2019, privind Codul Administrativ,

HOTARASTE :
Art.1. (1) La partea de venituri si cheltuieli, se aproba urmatoarele influiente:
VENITURI
-Suplimentarea Bugetului Local cu suma de 5.357.433,16 lei reprezentand subventii conform Acordului de
Parteneriat, aferent proiectului ”Start-up social in regiunea NE”, cod MySMIS 127480 –cap venituri –
48.03.02 prefinantare
- Suplimentarea cap. de venituri din amenzi – 35.01.02 cu suma de 30.000 lei
CHELTUIELI
- cheltuieli proiect ”Start-up social in regiunea NE” - cu suma de 5.357.433,16 lei
- suplimentarea cap. 51.02.03.71.01.01- cu suma de 70.000 pentru cofinantare proiect “CONSTRUIRE
ȘI DOTARE SEDIU PRIMARIE IN SATUL CIORTESTI, COMUNA CIORTESTI, JUDETUL IASI”
- diminuarea cap.70.01.03.71.01.01 cu suma de 70.000 pentru cofinantare proiect "INFIINTARE
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CIORTESTI, JUDETUL IASI”
- suplimentarea cap.70.06.00.20.01.30 cu suma de 30.000 lei.

(1)Bugetul detaliat aferent proiectului ”Start-up social in regiunea NE”, cod MySMIS 127480, anexa la
prezenta.
Art. 2 Se aproba suplimentarea listei de investitii a comunei Ciortesti pentru anul 2019, dupa cum
urmeaza:
- se introduce proiectul “CONSTRUIRE ȘI DOTARE SEDIU PRIMARIE IN SATUL
CIORTESTI, COMUNA CIORTESTI, JUDETUL IASI”
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, 07 august 2019

Preşedinte de şedinţa,
Consilier,
Vieru Costache

Avizat pentru legalitate,
secretar,
Pascaru Gina

Adoptată în şedinţa din data de 07 august 2019
Cu un numar de 11 voturi « pentru », 0 voturi « impotriva », din 11 consilieri prezenti

