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HOTARARE
privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
Consiliul Local al comunei Gherdegti, judelul Neaml;
Avdnd in vedere prevederile:
- aft.36, alin.2, lit. b qi d, alin.4, lit. a qi d pi alin.6, lit.a, pct.l-19 din Legea nr.21512001
privind administratia publicA locald, republicata, cu modificarile gi completdrile ulterioare:
-art. i4. alin. 5, arr. 19, alin. 2. an. 49, alin. 4 din Legea nr.27312006 privind tinanlele
publice locale cu modificdrile r;i completlrile ulterioarel
- l"egii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, a Legii nr.27312006 privind
finan{ele publice locale, modificat[ gi completatd ulterior, gi alte acte normative referitoare la
acest domeniut
-HotdrArea Consiliului Local Gheriegti nr. 33124 martie 2017, privind aprobarea
bugetului local pe anul 201 7;
Rel-eratul de specialitate nr. 9823122.09.2017, intocmit de geful Biroului Financiar
Contabil;
Adresa nr. 21.876119.09.2017, primiti de la Administralia Judeleani a Finanlelor Publice
Neam1, inregistrati la Primlria Comunei Gher[e;ti sub nr. 9653/19.09.2017, prin care au fost
transmise intluenlele asupra sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunei Cher[egti;
Avizul comisiei de specialitate;
ln temeiul dispoziliilor art. 45, alin.2lit. a, qi art. ll5, alin. l, lit. b din Legea nr.
21512001 privind administralia publici local6, republicat6, cu modificarile 9i completdrile
u

lterioare:

HOTARASTS:
A(.1. Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2017, conform anexei nr. I care face
parte integrantd din prezenta hotir6re.
Art.2. Se aprobd t-ista obiectivelor de investilie, conform anexei 2.
Art.3. Se aprobl finanlarea din excedentul bugetului local. in sumi de 1.982,62 mii lei, a
cheltuieli lor sec{iunii de dezvoltare, astfel:
-500,00 mii lei pentru construire hala utilaje;
- 60,00 mii lei pentru Proiect Tehnic sediul Primlriei Comunei Cherdegti;
-300,00 mii lei, pentru schimbare destinafie, extindere Ei amenajare gredinifa;
-100.00

mii lei pentru construire imprejmuire ;i alei pietonale pentru GrAdiniF

cu

program normal;

-

mii lei pentru construire imprejnruire 5i alei pietonale pentru CAminul Cultural:
mii lei pentru extindere retea iluminat public:
mii lei achizi{ie utila.i proiect PNDR 2014-2020;
-45,00 mii lei extindere refea alimentare cu api - cheltuieli neeligibile;
- I 55,00 mii lei Studiu de fezabilitate Alimentare cu gaz metan;
- 52.62 mii lei S.F , P.'f extindere refea ape ;i canalizare.
100.00

-220.00
-450,00

Art.4. Primarul comunei Gherdegti, va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotirarr'
Aft.5.Secretarul comunei Gheineqti va comunica prezenta hot6rdre persoanelor'
instutiliilor $i autoritatilor interesate.
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Din 29.09.2017

Adoptate in sedinta din 29 septembrie 2017 cu un nurna' a'
"ablineri" din totalul de l5 consilieri in tunclie
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