
R O M A N I A
CONSILIUL LOCAL BLEJESTI

JUDETUL TELEORMAN

H O T A R A R E
PRIVIND: aprobarea vatidirii modificirilor incluse conform Dispozi{iei
primarului nr. 218107 septembrie a.c. pentru trasf'erul de credite bugetare

in cadrul capitolului 65.04.01 ,rinvifim6nt secundar,,.

Consiliul Local al comunei Blejesti judetul Teleorman, intrunit in
sedinf6 ordinard pe luna noiembrie 2015, avdnd in vedere:

- emiterea dispoziliei primarului nr. 218 din 07 octombrie
2015 pentru trasfer de credite bugetare in cadrul unor capitole
emisa in baza art. 49 arin. (5) din L. 27312006; proiectul de
hotarare iniliat de primarul localitdlii ce a fost dezbdtut in
qedinlele pe comisii ale Consiliului Local, primind aviz
favorabil al acestora;

In conformitate cu :
-prevederile L.2412000 nonne de tehnicd leeislativd pentru

elaborarea actelor normative 12 modificatd qi 
"o-plitutb.iJlterior(MO 260/2010);

: ' .
)ata': sinr. 27312006 privind finantele publ

In temeiul art. 45 alin. (3) art. 115 alin. (1) lit. <b> din Legea 2l5lz00l
privind administ r atia publica locala republicata, mo difi cata si completata;

H O T A R A g T E :
Art.l. Se aproba validarea modificarilor incluse in bugetul local de venituri qi
cheltuieli, cu suma totali de 250(10 lei , aqa cum sunt evidenfiate in Disp ozilia
nr. 218107 octombrie 2015.

Att.2. Compartimentul contabilitate din cadrul Primariei Rlejesti-Teleonnan, va
duce la indeplinire prevederile prezentei hotdrdrii.
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Art.3. Secretarul comunei Blejegti se va ingriji de :

PRESEDINTE DE SEDINTA,

comunicarea prezentei catre Institutia Prefectului judetului Teleorman,
pentru verificarea legalitatii ;
Comunicarea prezentei hotarari, compartimentului financiar contabil
impozite si taxe din cadrul Primariei Blejesti, pentru cunoastere qi
aplicare;

AVIZA T PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,

t u o. U\-\t_,r-

Viviana Savulescu
+is-1n'

BLEJESTI
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