ROMÂNIA
JUDETUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL ILEANA

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli
al comunei Ileana pe anul 2018
Consiliul Local al comunei Ileana întrunit în ședința extraordinară din data
de 18 decembrie 2018
având în vedere
- Proiectul de hotărâre nr. 5635/13.12.2018 și expunerea de motive ale
primarului comunei Ileana
- Adresa nr. 20019 din 13.12.2018 transmisă de către AJFP Călărași cu
privire la repartizarea influențelor asupra cotelor defalcate din impozitul pe venit
pe anul 2018 (69 mii lei)
- virarea de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială
Călărași a sumei de 31720 lei reprezentând ajutorul pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi pentru perioada noiembrie 2018 – martie 2019
- Hotărârea nr. 255/13.12.2018 a Consiliului Județean Călărași prin care a
fost repartizată suma de 70 mii lei – reprezentând cofinanțarea proiectelor și
programelor locale, naționale și europene
- hotărârea Consiliului local nr. 40/18.12.2018 privind alegerea președintelui de
ședință
în conformitate cu
- procesul verbal nr. 5687/18.12.2018 privind lucrările ședinței Consiliului Local din
data de 18.12.2018
Prevederile art. 19 alin. (1) și (2), art.14 alin. (5), art. 26 din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Prevederile art. 36, alin. (4), lit. a) din legea din legea 215/2001 privind
administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare
În temeiul art. 45 (1) din legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu
modificările și completările ulterioare
HOT ĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei
Ileana pe anul 2018 la SECȚIUNEA FUNCȚIONARE și SECȚIUNEA DEZVOLTARE
conform anexelor la prezenta hotărâre.
Art. 2. Primarul comunei prin compartimentele de specialitate se insărcinează cu
ducerea la îndeplinire a prezentei.
Art. 3. Secretarul comunei Ileana va comunica celor interesați prezenta hotărâre.
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Voturi pentru 10
voturi contra -prezenți 10 din total 13

