ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CO MUNA I Z V O A R E L E
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al Comunei Izvoarele județul Prahova
CONSILIUL LOCAL al COMUNEI IZVOARELE,
Avand in vedere:
- referatul de aprobare al primarului comunei Izvoarele GRIGORE IOAN - PAUL
inregistrat cu nr.2730/ 24.02.2022 si proiectul de hotarare cu nr.3006 / 04.03.2022 initiat de
domnul primar , avizat pentru legalitate de secretarul general al comunei Izvoarele;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 3004/04.03.2022 , intocmit de Sef. Birou –
Vlasceanu Luminita, prin care se certifica necesitatea, oportunitatea si legalitatea rectificarii
bugetului local al comunei Izvoarele,
- avizul consultativ al comisiilor de specialitate ale consiliului din data de 15.03.2022 ;
In conformitate cu prevederile art. 19 alin (2) si ale art.49 (5) din Legea nr.273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul prevederilor art. 196 alin.1) lit.a) , art. 129 alin.2) lit. b) coroborat cu alin.4) lit.a)
din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului cu nr. 57/2019 ;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local al comunei Izvoarele, judetul Prahova, conform
Anexei , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată si adusă la cunostintă publică prin grija
secretarului comunei, prin :
- afisare pe site-ul comunei Izvoarele: www.izvoarele-ph.ro si la punctul de informare publica
- inaintare catre Institutia Prefectului judetul Prahova pentru controlul de legalitate si
- comunicare catre Primarul comunei Izvoarele si catre Biroul Buget- Finante – contabilitate
PREŞEDINTE
DUŢU

DE

SEDINŢA ,

STELIAN - DANIEL
Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL
JR. DIACONU FLORICA

Data in Comuna Izvoarele, astazi 15.03. 2022
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Adoptarea hotărârii / Qvorum adoptare conf. Art. 139(1)
14 voturi pentru/ 15 consilieri alesi/
Comunicarea către primarul comunei
Comunicarea către Instituţia Prefectului
Aducerea la cunoştinţă publică
Hotărârea devine obligatorie şi produce efecte

Data :
15.03.2022
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