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Ref : rectificarea bugetului consiliului Local calui in luna septembrie 20l g

Avand in vedere :

privind finantele publice locale .

u modificdrile si completdrile ulterioare .
elor Metodologice de aplicare a Legii

ull 
r".tin.area bngetului local de venituri si

;tillt"rtT' 
orc srz 298r/r7 '0920r8privind sumele defalcate din TVA pentru bugetur lgocar

ugetuluide stat peanul 2019.
iliului Local Calui.
a decizionald in administra{ia publicd locald,
ministratiei publice locale.

rnbaza art' 45 alin ' 1 din Legea 2l5l200l,privind Administratia publica Locali, republicatd,CONSILIUL LOCAL CALUI

HOTANASTE

Art' 1. se aproba rectificarea bugetului consiliului Local calui in lunaseptembrie 2018 dupa cum urm( aza:

1' Se suplimenteaza contul 27Atto2o2sume defalcate din T.v.A. drepturile asistentilorpersonali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiilor lunare cu suma de 5g mii lei

2'se suplimenteaza contul 2tAo4ozo4-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pevenit pentru echilibrarea bugetului local cu suma de 9 mii lei .

/.,J



\

3' se suplimenteaza contul zL\o4o2oL-cote defalcate din impozitul pe venit cu suma de14 miilei.

4' se suplimenteaza contul 2451o220-autoritati publice si actiuni externe, bunuri siserviciicu suma de 2 mii lei.

5, s_g"qqplir_"ae_nle_aza c_qntul z_46g0257.asigurar.i s! asistenta scciala cu u-uiri6 de 61 mii lei :

5' se suplimenteaza contul 2470027t locuinte servicii si dezvoltare publica activenefinanciare cu suma de 1g mii lei.

Art' 2' Se aproba Programul de investitii al comunei Calui pe anul 201g
conform anexei la prezenta hotarare din care face parte integranta.

Art' 3' Ptezenta hotdrare se va comunica Serviciului Contabilitate al
Primariei Calui, Primarului comunei Calui, Institufiei prefectului -Judeful olt in vederea
exercitarii controlului de legalitate, cetatenilor comunei prin afisare .
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PRESEDINTE DE SEDINTA
Prof. Nicola Ciprian
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