
ROMAN IA
JUDETUL MARAMI]RES
CONSILIUL LOCAL AL COMTINEI
BOTIZA

HOTARAREA Nr.23 /2019
privind validarea Dispozi{iei primarului comunei Botna nr. 107/05.07.2019 pentru

rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2019

Consiliul local intrunit in sedinta ordinarb din data de LL.07.2019;
Avand in vedere expunerea de motive , proiectul de hotdrdre inregistrat lanr. 2174 din

05.07.2019 intocmit si supus spre aprobare consiliului local de catre d-nul Poienar Florea ,
primar al comunei Botiza,, raportul compartimentului financiar contabil prin carer se propune
validarea Dispoziliei primarului nt.l07 din 05.07 .2019 privind rectificarea bugetului local pe
anul2019, emisd de cdtre primarul comunei Botiza, avizul comisiilor nr. L ,2,3 djin cadrul
consiliului local si avizul secretarului ;

In baza prevederile art.82 din Legii nr.27312006, privind finantele publice locale cu
modifi cdrile gi completdrile ulterioare;

Inbaza Legii bugetului de stat pe anul2079 nr.50/2019;
Inbaza Legii bugetului asigurarilor sociale pe anul 2019 nr.47/2019;
In temeiul prevederilor art. 36 alin(2) lit.b alin.(4) lit. a si art. 45, alin.( 2) lit, a art I l5 , alin.

(1) lit. b din Legea nr.215/2001privind administratia publica local4 republicata, cu modi;ficarile si
completarile ulterioare ;

Consiliul local al comunei Botiza adopta prezenta:

HOTARARE:
7 Art.l. Se valideazd Dispozi{ia primarului comunei Botiza nr.lA7 din 05.0',7 .20 19 pentru

rectificarea bugetului local al comunei Botiza pe anul 2019.

Art.2. Cu ducerea la indeplinfue a prezentei hotdrdri se incredinteazd Compartimentul
bu get, fi nanle, contab il i tate, imp ozite g i taxe local e.

Art. 3.- Prezentahotarare se comunica :

. Institutia Prefectului - Jud. Maramures

. AJFP Maramures

. Trezoteria Viseu de Sus

. Birou contabilitate primarie

. Dosar hotarari ale consiliului local. Opiniei publice prin afisare

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONTRASEMNEI\ZA
SECRETAR
Ioana-Narcisa RUti

(Wa
/

Nota Din numarul total de I 1 consilieri-;;-fostprezen\i un numar de 9 consilieri, iar pr,ezenta

hotardre s-a adoptat cu un numdr de -L voturi "pentru" , 0 voturi "impotriv6" li 0 abli.neri.



ROMANIA AVIZAT SECRETAR
JTTDETUL MARAMURES RUS NARCTSA-IIIA{A
COMTINA BOTIZA \*-r

PRIMAR 
Drsp ozrt,q.N.. tollzorq 

-HlA
Privind rectificarea si modificarea bugetului local pe anul2019, in conditiile art.82 din

Legea nr.273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

Primarul comunei Botiza ;
Avqnd in vedere referatul compartimentului financiar contabil inregistrat la nr.

e,115lN,:,%tg prin care se solicita rectificarea bugetului local prin dispozitiaprimarului
pana la aprobarea prin hotararea consiliului local;

Inbazacontractuluinr.2gl1 din 12.09.2018 de achizitie publicd de lucrari( proiectare

si execu{ie) privind rcalizareaobiectivului de investitii "Modernizare drumuri de interes local

in comuna Botiza, judeful Maramureq" cu suma de 860.27I,75 lei primitS de la Ministerul

Dezvoltdrii -PNDL II
Potrivit prevederilor Legii nr.5212003 privind transparenta decizionala in

Administratia Publica Localacu modificarile si completarile ulterioare ;

Inbazaprevederilor art.49 alin.(5), art.50 alin.2lit.b si art.82 din Legea n:.27312006

privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.63(l) Iit.c, alin.4 si art. 68(1) si 1 15(1) lit.a rlin Legea

w.21512001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si crlmpletarile

ulterioare, emite ptezenta
DISPOZIIIE-:"

42.02.65 reprezentaidfrnanlareaProgramului Nafional de DezvoltareLocall cu suma de

g60,271175 lei care se vor cheltui.la capitolul 84.02 Titlu 71.01 .0I. reprezentand platdla

obiectivul de investilii" Modernizare drumuri de interes local in comuna Botiza, judeful

Matamureg"
Art.2. -Prezentadispozitie se comunica :

Institutiei Prefectului -jud. Maramures

Birou contabilitate Primariei comunei Botiza
A.J.F.P.Maramures;
TrezorcriaViseu de Sus

Dosar dispozitii ale primarului

PRIMAR
POIENAR FLOREA
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