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H O T Ă R Â R E A NR. 80
din 28.12.2017
Privind: rectificarea bugetului general al unităţii administrativ teritoriale Comuna Scînteieşti,
cu bugetele componente ale acestuia precum şi programul de investiţii publice locale pe anul
2017 şi estimările pentru anii 2018-2020
Iniţiator: Ghiorghe BUTE – Primarul Comunei Scînteieşti, județul Galați;
Proiect de hotărâre nr. 7265/21.12.2017;
Având în vedere:
- referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat la nr. 7265/21.12.2017
- raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate
al primarului, înregistrat la nr. 7306/27.12.2017;
- avizul favorabil al celor trei comisii pe domenii ale consiliului local;
- adresa Directiei Regionale a Finanţelor Publice Galaţi nr. GLZ_TRZ-27925/20.12.2017;
- prevederile art.19, alin.(1) lit.a) şi b), art. 45 alin (1), art.71, alin.(2) şi art. 82 alin (1) din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, republicată ;
- prevederile art.36, alin.(4), lit.a) din Legea administratiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza art.45 alin. (2 ) lit.a) şi art.115 alin (1) lit.b) din Legea administratiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCÎNTEIEŞTI, întrunit în şedinţă ordinară
în data de 28 decembrie 2017, adoptă prezenta hotărâre.
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general al unităţii administrativ teritoriale cu bugetele
componente ale acestuia precum şi programul de investiţii publice locale pe anul 2017 şi estimările
pentru anii 2018-2020, conform anexelor 1-6 la prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul Comunei Scînteieşti, prin compartimentul financiar contabil, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art.3. Secretarul Comunei Scînteieşti va comunica prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA ,
 …………………………….…
Marinela ROMAN
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi „ pentru ”
Numar consilieri in functie 11; nr. consilieri prezenţi 11

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL COMUNEI
 ……………………………
Mihaela PIETRARU

