ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA VĂRĂDIA DE MURES
CONSILIUL LOCAL
Jud. Arad, Comuna Vărădia de Mures, nr.126
tel./fax: 0040-257-417230;
email:primaria_varadiaar@yahoo.com

PROIECT HOTĂRÂREA NR.44
din data de 31 octombrie 2019
privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli a comunei Vărădia de Mureș pe anul 2019
Consiliul local al comunei Vărădia de Mureş, judeţul Arad, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere:
- referat de aprobare a primarului prin care propune rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli a
comunei Vărădia de Mureș pe anul 2019;
- raportul compartimentului de specialitate - contabilitate prin care propune rectificarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2019;
- HG nr.752/2019 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale conform art. 20 alin. (3) din Ordonanta Guvernului
nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019;
- adresa nr.ARG_STZ_6.121/ad/28.08.2019 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad;
- prevederile art.129 alin.4 lit.a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;
- prevederile art.4, 5 și 6 din Legea nr.50/2019 privind aprobarea bugetul de stat pe anul 2019;
- prevederile art.40-48 din Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative, republicată;
- prevederile art.6, pct.1 – 4 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizionalã în administraţia
publicã;
- cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 din OUG 57/2019 – Codul administrativ , din totalul de 11
consilieri în funcție, __ prezenţi, hotărârea a fost adoptată cu un numar de __ voturi « pentru », 0 voturi «
impotriva », voturile exprimându-se prin vot deschis, cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii fiind
majoritatea absolută;
In temeiul art.139, alin.1 din O.U.G.57/2019, privind Codul Administrativ,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a comunei Vărădia de Mureș pe anul
2019, cu suma de 220.000 lei conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza ordonatorul principal de credite si
contabilul din aparatul de specialitate al primarului.
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