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HOTANAREA
70

din

28 octombrie 2015

privind aprobarea virlrilor de credite bugetare de la un articol la altul in cadrul aceluiaEi capitol al clasifica(iei
bugetare pentru bugetul local pe anul 2015
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ConsiliulLocal Doljegti;
I
AnalizAnd proiectul de hotdrAre iniliat de primarul comunei Doljegti si referatul nr. 9355 I 2Al5
intocrnit de compartimentul de contabilitate, in care se propune aprobarea virdrilor de credite bugetare la un
articol la altul in cadrul aceluiagi capitol al clasificaliei bugetare pentru bugetul local pe anul 2015.
in conformitate cu prevederile:
- art. 9l alin. (3) lit. a) din Legea administraliei pubiice locale nr.2151200[, republicari, cu
rnodificSrile gi completirile ulterioare;
-art.49 alin. (4) din Legea privind finanlele publice locale nr.27312006, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare;
- Legii nr. 186 din29 decembrie 2014 abugetului de stat pe anui 2015;
- Hotdrdrii Consiliului Local Doljegti nr. 7 din 12 februarie 2015 privind aprobarea bugetului locai pe
anul 2015, bugetul instituliilor publice gi activitdlilor finan(ate integral sau parlial din venituri proprii pe
anul 2015;
Fiind indeplinite proeedurile cuprinse in art. 44-45 gi in art. 94-98 din Legea administraliei publice
locale nr.21512001, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
intemeiuldrepturilorconferiteprinart. l15alin.(l)lit.c)dinLegeaadministra{ieipublicelocalenr.
modificirile qi completirile ulterioare;
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Art. 1. Se aprobi virarea de credite bugetare de la un articol la altul in cadrul aceluiaqi capitol al
clasificaliei bugetare pentru bugetul local pe anul 2015, astfel:
,,Se vireazd suma de 60 mii lei de la articolul 20 - cheltuieli materiale la articolul l0 - cheltuieli cie

.!'' Personal."

Art. 2. Cu punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotdr6ri se incredin\eazd compartimentul de
contabilitate.
Art. 3. Secretarul comunei Doljeqti va aduce la cunogtinla locuitorilor prezenta hot[r6re gi o va
inainta autoritdlilor qi persoanelor interesate:
Prefectuluijudelului Neam{;
Primarului comunei Doljeqti;
Compartimentului contabilitate.
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Aviz de legalitate,
Secretar, COJOCARU MIHAELA
CM/CM
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1. Consilieri prezenli

2.

15 din totalul de

15 consilieri ce

Prezenta hotdrAie a fost aprobatd cu

I

5 roturi

lbrmeazi consiliul local

pentru.

