ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OBREJIŢA

HOTĂRÂREA nr. 17
din 29 septembrie 2014
privind: rectificarea bugetului local al comunei Obrejiţa
Consiliul local al comunei Obrejiţa, judeţul Vrancea,
- având în vedere proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Obrejița
privind rectificarea bugetului local al comunei Obrejiţa și propunerea fundamentată cu
privire la rectificarea bugetului local înregistrată la nr. 3536 din 19 septembrie 2014;
- având în vedere raportul Compartimentului contabilitate financiar buget nr.3537
din 19 septembrie 2014 cu privire la rectificarea bugetului local și raportul comisiei de
specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Obrejița;
- având în vedere contractul de finanțare
nr. 4980/05.09.2014 și nr.
3542/18.09.2014 pentru Programul național de dezvoltare locală, Subprogramul
“Modernizarea satului românesc”, Domeniul construirea/modernizarea/reabilitarea
drumurilor publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare
ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri
publice din interiorul localităților încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice și Unitatea administrativ teritorială comuna Obrejița;
- în baza art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. c) şi lit. j), art. 41 din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;
- în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se rectifică bugetul local al comunei Obrejiţa după cum urmează.
- capitolul 84.02.03.01-Drumuri și poduri-titlul/alineat 71.01.01-construcțiiobiectiv de investiții “Modernizare drumuri comunale, comuna Obrejița, județul
Vrancea” suplimentare cu suma de 100.000 lei.
Art. 2 Se rectifică lista de investiţii aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr. 4
din 07 februarie 2014 privind aprobarea bugetului local al Comunei Obrejiţa pentru anul
2014 conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul comunei
Obrejiţa prin intermediul Compartimentul contabilitate financiar buget şi comunicate
celor interesaţi de secretarul comunei Obrejiţa.
Președinte de ședință,
Consilier local,
Lalu Valentin

Contrasemnează,
Secretar al comunei,
Mişu Iuliana Marinela

