
ROMANIA
JUDETUL CALARASI

COMUNA SOHATU
. CONSILIUL LOCAL.

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

Consiliul Loca! al comunei Sohatu, judetut Ciliragi, intrunit in gedinli extraordinara !a data
de 17.12.2018.

AvAnd in vedere:
' Hotararea Gonsiliului Loca! Sohatu nr.17123.11.2018, privind alegerea presedinteluide

sedinta al Consiliului Local Sohatu pentru perioada noiembrie 2018-ianuarie 201g;
' Raportulserviciului de specialitate, cu privire la rectificarea bugetului loca! pe trim.lV

2018;
' Avizulfavorabilalcomisieide specialitate din cadrul Gonsiliului Local al comunei

Sohatu,
o Referatul serviciului de specialitate nr. 4441117.12.2018 , cu privire !a rectificarea

bugetului local pe trim.lV 2018;
o Hotirirea Consiliului Local nr.4/05.03.2018 privind aprobarea bugetului

general consolidat al comunei Sohatu , judeful Ciliragi , pe anul 2018;
. Prevederile Legii nr.27312006, privind finantele publice locale cu modificirile gi

completirile ulterioare;
o Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018;
. Dispozitiile art. 36 alin.(4) lit."a" din Legea nr. 21512001, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare, privind administratia publici locali;
!n temeiul art. 45 alin.(I) din Legea nr.21512001, republicatii, cu modificarile si

completarile ulterioare, privind administratia publici locali,

H OTARASTE
Art. I - Se aprobi rectificarea bugetului local pe trim.lV 2018,conform anexei care face

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

indeplinire prevederile prezentei hotiriri.
Art. 3 - (1) - Prezenta hotirire se comunica prefectului judetului Calarasi in vederea

exercitirii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunogtinta pubtici prin grija secretarului
comuneiSohatu.

(2) - Aducerea la cunogtinfi publici se face prin afigare la sediu! Consiliului Local al
comunei Sohatu, cit 9i prin afigare in locurile publice frecventate de cetiteni.

PRE$EDINTE DE DtNTA, Co
Secretarul unei Sohatu

Nita Diana judeful la

Scris

rur. "?'b
Adoptatd la comuna Sohatu
Astizi 17.12.2018

Prezenta hotirAre a fost adoptata in gedin[a extraordinara a Consiliului Local Sohatu din data de 17.12.2018.
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