ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS
JUDEŢUL IAŞI

HOTĂRÂREA NR. 159 DIN 19.12.2018
privind rectificarea Bugetului Local al Orașului Târgu Frumos, Trim IV, anul 2018 în vederea
asigurării activității în cadrul administrației publice locale a Orașului Târgu Frumos
Consiliul local al Oraşului Târgu Frumos, Judeţul Iaşi,
Având în vedere:
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legea nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;
- prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și actualizată;
- Expunerea de motive prezentată de către Primarul Orașului Târgu Frumos în calitatea sa
de inițiator, înregistrată cu nr. 48276/18.12.2018;
- Proiectul de hotărâre nr. 48277/18.12.2018;
- Raportul de specialitate întocmit de Serviciul economic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 48278/18.12.2018;
- avizul favorabil al Comisiei economice, financiare și de disciplină din cadrul Consiliului
Local al orașului Târgu Frumos nr. 48476/19.12.2018;
- avizul favorabil al Comisiei juridice, de învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție
socială, cultură, culte, tineret și sport din cadrul Consiliului Local al orașului Târgu Frumos nr.
48427/19.12.2018;
- avizul favorabil al Comisiei de amenajare a teritoriului, urbanism, protecție mediu, turism
și agricultură din cadrul Consiliului Local al orașului Târgu Frumos nr. 48492/19.12.2018;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă majorarea capitolului de venituri 04.02.04 „Sume alocate din cotele
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale”, trim IV, anul 2018, cu suma
de 37,76 mii lei.
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Art.2 Se aprobă majorarea capitolului de cheltuieli 66.02.08 „Servicii de sănătate publică”
Titlul I Cheltuieli de personal, trim IV, anul 2018, cu suma de 3,00 mii lei.
Art.3 Se aprobă majorarea capitolului de cheltuieli 51.02.01.03 „Autorități publice și
acțiuni externe” titlul II 20 „Bunuri și servicii”, trim IV, anul 2018, cu suma de 34,76 mii lei.
Art.4 Anexa nr. 1.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5 Secretarul Orașului Târgu Frumos va comunica prezenta hotărâre:
Instituției Prefectului Județului Iași,
Primarului Orașului Târgu Frumos,
Serviciului economic,
Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași,
Trezoreriei Orașului Târgu Frumos
și o va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul și/sau pe site-ul instituției.

Președinte de ședință,
Consilier local,
DROBOTĂ TUDOREL – MIHĂIȚĂ

Avizează pentru legalitate,
Secretar,
Spulber Felicia – Elena

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară de astăzi, 19.12.2018, cu un număr de 17 voturi
„pentru”, 0 „abțineri” și 0 voturi „împotrivă” exprimate de un număr de 17 consilieri locali prezenți la ședință din cei 17
consilieri locali în funcție.
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ANEXA NR.1.1
La Hotărârea Consiliului Local nr. 159 din 19.12.2018

MII LEI
VENITURI
CAPITOL
04.02.04
Total

ARTICOL

CHELTUIELI
TRIM
CAPITOL
TRIM IV
37,76 66.02.08
51.02.01.03
37,76

Președinte de ședință,
Consilier local,
DROBOTĂ TUDOREL – MIHĂIȚĂ

ARTICOL

TRIM
TRIM IV
3,00
34,76
37,76

Avizează pentru legalitate,
Secretar,
Spulber Felicia – Elena

Întocmit,
Șef Serviciu economic,
ec. Iacob Marta
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