
ROMANIA
JUDETUL CALARASI

COMUNA SOHATU
. CONSILIUL LOCAL.

HOTARARE
Cu privire la aprobarea rectificdrii bugetului local pe trim.lV 2018

Consiliu! Local al comunei Sohatu, judelul Ciliragi, intrunit in gedinti extraordinara la data

de 17.12.2018.
Avind in vedere:
. Hotararea Consiliului Localsohatu nr.17123.11,2018, privind alegerea presedintelui de

sedinta at Gonsiliului Local Sohatu pentru perioada noiembrie 2018-ianuarie 2019;
. Raportulserviciului de specialitate, cu privire la rectificarea bugetului local pe trim-lV

2018;. Avizulfavorabilat comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei
Sohatu,

o Referatul serviciului de specialitate nr. 4337110.12.2018 , cu privire la rectificarea
bugetului local Pe trim.lV 2018;

. Hotirirea Consitiului Local nr.4/05.03.2018 privind aprobarea bugetului
general consolidat al comunei Sohatu , iude[ul Ciliragi , pe anul 2018;

. prevederite Legii nr.273t2006, privind finanlele publice locale cu modificirile 9i
completirile ulterioare;

. Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018;

. Dispoziliile art. 36 alin.(4) lit."a" din Legea nr. 21512001, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, privind administratia publici locali;

in temeiut art. 45 alin.(1) din Legea nr. 21512001, republicati, cu modificarile si
comptetarile utterioare, privind administratia publici locali,

HOTARA$TE
Att.1 - Se aprobi rectificarea bugetului !oca! pe trim.lV 2018,conform anexei care face

parte integranti din prezenta hotirire.' Ai.2 - primarul comunei Sohatu gi serviciul contabilitate din cadrul Primiriei, vor aduce !a

indeptinire prevederile prezentei hotiriri.
Ati. b - ttt - Prezenta hotirire se comunica prefectuluijudetului Calarasi in vederea

exercitirii controlului cu privire la legalitate si se aduce ta cunogtinta publici prin grija secretarului

comuneiSohatu.
(2) - Aducerea ta cunogtinli publici se face prin afigare la sediul Gonsiliului Local al

comunei Sohatu, cit 9i prin afigare in locurile publice frecventate de cetiteni.

PRE$EDINTE DE A,
Secretarul

Nite jude[ul

Nr
Adoptati la comuna Sohatu
Astdzi 17.12.2018

prezenta hotdrAre a fost adoptata in gedinla extraordinara a Consiliului Local Sohatu din data de 17.12.2018



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOHATU
JUDETUL CALARASI

ANEXA
LA HorARAnee coNstLtuLut LocAL soHATU

run. j-L otN 11.12.201a
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Nr.crt. Clasificafie bugetari influen[e
tr.lV
2018

Venituri
1 11.02.02 172.000
Cheltuieli
1 68.02.57 200.000
2. 68.02.10 -10.000
3. 80.02.20 -18.000


