ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SAGEATA
CONSILIUL LOCAL SAGEATA
PROIECT de HOTĂRÂRE

privind aprobararea rectificarii nr.2 a bugetului de venituri si cheltuieli
pe anul 2018 al Şcolii Gimnaziale ,, Nicolae Efrimescu,, Sageata ,
Consiliul local al comunei Sageata , judeţul Buzău,
Având în vedere :
- expunerea de motive a viceprimarului comunei Sageata , judeţul Buzău ,
domnul Ilie Constantin , care îndeplineşte atribuţiile conferite de lege primarului ,
conform prevederilor art.72 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală , cu modificările şi completările ulterioare, înregistrata la nr.
208/21.11.2018;
- referatul compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Sageata , judetul Buzau , înregistrat la nr.
209/21.11.2018;
- avizul de legalitate al secretarului comunei , înregistrat la nr.210/21.11.2018;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Săgeata , judeţul
Buzău ;
În conformitate cu :
- prevederile art.19 alin (1) lit. a), art. 58 alin (1) lit. a) din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.
- prevederile Hotararii Consiliului Local nr.16/2018 privind aprobarea
bugetului local de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale ,,Nicolae Efrimescu,,
Săgeata , judeţul Buzău , pe anul 2018 , rectificată conform HCL nr.
45/31.07.2018;
- prevederile adresei nr.1713/21.11.2018 a Scolii Gimnaziale „Nicolae Efrimescu
„ Sageata , prin care solicita aprobarea rectificarii bugetului la capitolul cheltuieli
materiale ,
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru
elaborarea actelor normative , republicată , cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „b” coroborat cu alin. (4) lit. „a”, alin (6) lit.a)
pct.1 , art.45 alin(2) lit. a) si art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215 /2001 privind
administraţia publică locală (republicata*), cu modificările si completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1

Se rectifica bugetul Şcolii Gimnaziale „Nicolae Efrimescu „ Sageata , la

capitolul 20 01 03 „Materiale şi prestări servicii „ cu suma de 15.000 lei .
Art 2 Bugetul Şcolii Gimnaziale ,, Nicolae Efrimescu ,, Sageata , rectificat , detaliat
la capitolul cheltuieli , este prevăzut în anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta
hotarare .
Art.3 Viceprimarul comunei Sageata , judetul Buzau , care îndeplineşte atribuţiile
conferite de lege primarului conform prevederilor art.72 alin (1) din Legea nr.215/2001 a
administratiei publice locale , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare , prin
intermediul compartimentului financiar contabil , impozite si taxe locale , resurse umane ,
achiziţii publice si urbanism si amenajarea teritoriului şi Directorul Şcolii Gimnaziale
,, Nicolae Efrimescu ,, Săgeata în calitate de ordonator terţiar de credite , vor aduce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari .
Art.4

Secretarul comunei

va transmite prezenta hotărâre

institutiilor si

autoritatilor interesate (Instituţiei Prefectului - judeţul Buzău , Primarului comunei,
Compartiment contabilitate, Unitatea de Trezorerie, Scoala Gimnazială ,, Nicolae Efrimescu,,
Săgeata)
Pt.PRIMAR,
Viceprimar
Ilie Constantin
Avizează
Secretar,
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