
R O M A N I A
CONSILIUL LOCAL BLEJE$TI

JUDETUL TELEORMAN

H O T A R A R E
PRMND:aprobarea transferului de credite bugetare din fondul de rezervi

bugetarl Ia capitolul 70.05.01 ,,alimentare cu api,, in sumi de 20 mii lei.

Consiliul Local al comunei Blejeqti judelul Teleorman, intrunit in qedinla
ordinard de lucru pe luna septembrie 2015, avdnd tn vedere:

- raportul de specialitate intocmit de compartimentul financiar contabil
impozite qi taxe din cadrul unitdfii; expunerea de motive intocmitd de
primarul localitdlii; bugetul local de venituri gi cheltuieli
rectificat, intocmit de compartimentul contabilitate din cadrul
Primdriei Blejegti pentru care igi asumd rdspunderea; proiectul de
hotdrdre iniliat de primarul localitifii ce a fost dezbdtut in gedinlele pe
comisii ale Consiliului Local, primind aviz favorabil aI acestora;
raportul comisiei de specialitate, programe de dezvoltare economico-
sociald, buget, finanfe, administrarea domeniului public qi privat al
localitdtii;

in conformitate cu :
-prevederile L. 2412000 noffne de tehnicd legislativd pentru elaborarea
actelor normative 12 modificatd qi completatd ulterior (Mo260,20,);
-prevederile art. 36 din Legea nr. 2731 2006 privind finanlele publice
I ocal e mo di fi catd q i comp letatd (Mo 6,8/,s iu,ie 2006);
-prevederile art. 36 alin. (2) lit. ,d,, alin. (6) lit. ,,a,, pct. 2, art. 63
alin. (1) lit. ,,c,, alin. (4) lit. ,,a,, art. ll7 lit. ,,a,, din Legea 215 I 2001
privind administralia publicS loca16, republicatd in anul 2007
modifi catd qi completatd *{o wno 02 zn"\:

in temeiul art. 45 alin. (3) art. 115 alin.(1) lit. <b> din Legea
21512001 privind administrafia publicd locald republicat[,
modifi catd qi completatd;

H O T A R A S T E :

Art.L. Se aprobe transferul de credite bugetare din fondul de
rezervd bugetarl la capitolul 70.05.01 ooalimentare cu npilr, in
sumi de 20 mii lei.
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Art.2. Se aprobd rectificarea bugetului local de venituri Si
cheltuieli trimestrul III a;c.

Art.3. La data aprobdrii prezentei hotdrdri, se modific6 in mod
corespunzdtor Hotdrdrea Consiliului Local al comunei Blejeqti nr.
612015 privind aprobarea bugetului local inilial de vinituri gi cheltuieli
pentru anul fiscal 2015.

Lrt.4; Atet ordonatorul de credite cdt gi compartimentul contabilitate
din cadrul Primdriei Blejeqti-Teleorman, au obligafia de a angaja qi a
utiliza creditele bugetare numai in limita prevederilor Ei
destinafiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea
institutiilor publice respective, cu respectarea dispozitiilor legale,
ducdnd la indeplinire prevederile prezentei hotdrdrii, angajitnd

" cheltuieli dup[ data adoptdrii prezentei, urmdrind echilibrul
bugetar pe parcursul anului calendaristic.

Art.S. Secretarul comunei Blejegti se va ingriji de :
) comunicarea prezentei cdtre Institufia Prefectului judefului

Teleorman, pentru verificarea legalitdtrii ;
F Comunicarea prezentei hotdrdri, compartimentului financiar

contabil impozite qi taxe din cadrul Primdriei Blejeqti, pentru
cunoaqtere qi aplicare;

} Comunicare prezentei cdtre primarul localitdlii ;

secretar,

Viviana Sdvulescu

BLEJE$TI

y1. . &0 din
Prezenta hotarare a fost adoptata astazi lS septembrie 20 I 5

f{voturi : IMPOTRIVA
*;ABTINERI

CVORUM : 13 consilieri in functie; t,!-consilieri prezenti, din care : PENTRU rL




