
ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL AL COMI.INEI LIVEI

PROIECT DE HOTARARE
privind rectificarea bugetului local al comunei LIVEZI, judeful Bacau pentru anul20l9

Consiliul Local al comunei Livezi, judelul Bacau , intrunit in sedinta ordinara din
29.08.2019;

Avand in vedere:
- Prevederile Legii nr. 5012019 -Legeabugetului de stat pe anul 2019 ;
- Prevederile art.19 ,alin(2),art42, alin (l)si alin(2 ) din Legea 273l2006privind finantele
publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Referatul de aprobare al primarului comuneiLivezi ttr.5022 din 23.08.2019, Raportul
compartimentului de specialitate inregistrat cum.5023 din 23.08.2019, precum si avizul
comisiilor de specialitate din cadrul consiliului Locar Livezi ;
In temeiul art. 129 , alin.(4) lit.a si art 196, alin(l) lit.a din Ordonanta de Ursenta nr.
57 /2019 - privind Codul administrativ:

Propunem Consiliului local al comunei Livezi, judetul Bacau , adoptarea
urmatorului Proiect de Hotarare :

Art 1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comuneiLivezi, pe anui
2019, astfel:

Potrivit H.C.L. LMZI nr. 17122..07.2019 in care se aproba indicatorii tehnico-
economici pentru < Modernizare drumuri de interes comunal in Comuna Livezi) , se
impune suplimentarea cheltuielilor la contul 84.02.01. cu suma de 80,00 mii lei , din contul
de ekcedent 98.00 tot cu suma de 80 mii lei .

Conform H.C'L' LMZI nr.l8 122.07.2019 in care se aproba indicatori tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii Scoala Poiana, ne determina sa suplimentam
bugetul local cu suma de 463 ,6A mii lei la contul de cheltuieli 65.50, din contul de excedent
98.00.

Inbazareferatului w. 80312I.05.2019,si referatul 1203106.08.201gin vederea
zrcordarii burselor sociale , solicitate de Scoala Gimnaziala tr. 1 , rcprezentata de d-ul
director Rusu Iordache, s-a indentificat incasarea suplimentara , fatade sumele cuprinse in
buget la contul de venituri 16.02, care se suplimenteaza cusuma de 3,30 mii lei, pentru
contul de cheltuieli 6.5.05.57.

Ar1 2'Primarul comuneiLivezi in calitate de orcionator principal de credite va duce la
indeplinire prezentahotarare prin compartimentele de ipecialitate.
Afi 3. Prezentahotarare se comunica catre Institutia Prefectului , judetului Bacau qi
Primarului comunei Livezi ;i se adduce la cunogtinlE puhlicd

Initiatorul Proiectului de Flotarare este primarur comunei Livezi, d-nul Ichim
Sorin
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