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NR.33/2018

privind rectificarea bugetului general al comunei Moacga pe anul2018 pe total
func{ionare ;i de dezvoltare

Ei pe

sec{iunile de

Consiliul Local al Comunei MoacEa, jude{ul Covasna, intrunit in ;edin{a ordinarl din data de 28
august 201 8;
AnalizAnd Expunerea de motive nr. 1.51 1122.08.2018 al primarului comunei Moacga, dl. Deszke J6nos;
Avdnd in vedere Raporlul de specialitate nr. 1.512122.08.2018 al Compartimentului financiar-contabil
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei MoacEa;
AvAnd in vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public ai
privat, patrimoniu, economic, buget, finanfe, agricultur[ gi dezvoltare regionald, al Comisiei pentru sdndtate,
familie, protecfie sociald gi culte, invf,Jdmdnt, culturd gi gtiinf[ tineret gi sport, respectiv al Comisiei pentru
adrninistrafie local[, juridicf,, ordine publicd, drepturile omului, legislafia muncii gi disciplini, amenajarea
teritor'iului, urbanism, proteclia mediului gi turism ale Consiliului local al Comunei MoacEa;
Av6nd in vedere H.C.L. nr. 5/2018 privind aprobarea bugetului local general al comunei Moacqa pe
total qi pe secliunile de func{ionare Ei de dezvoltare, precum qi aprobarea Programului de investi{ii pe anul 2018;
AvAnd in vedere ar1.3 din O.U.G. nr. 11/2018 pentru adoptarea unor mdsuri bugetare gi pentru
cornpletatea art. 63 din Legea nr. 21312006 privind finanlele publice locale;
In conformitate cu prevederile ar1. 19 alin. (2), art.20 gi art. 50 din Legea nr.21312006 privind hnanlele
publice locale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
In confonritate cu prevederile ar1. 36 alin. (D lif. b, alir. (4) lit. a din Legea nr. 21512001 privind
administla{ia publicd locald, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
In temeiul art.45 alin. (2) lit. a gi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 2l5l200l privind administralia
publicd local6, republicatd , cu modificdrile qi complet[rile ulterioare,

HorAnAgrn
Art. l. - Se aprobd rectificarea bugetului general al comunei MoacEa pe anul 2018, la partea de venituri
cu 20.600 lei qi la partea de cheltuieli cu suma de 150.600 lei, conform anexei nr. I la prezenta hotdrdre din care
face pafte integrantd.
A,rt. 2, - Se aprobd rectificarea sec{iunii de funclionare a bugetului general al comunei Moacqa, partea
de venituri cu 20.600 lei qi cheltuielile in suma de 150.600 lei, conform anexei nr. 2laprezenta hotdrdre din care
face pafte integrantd.
Art.3. - Se aprob[ utilizarea sumei de 130.000 lei din excedentul bugetului local al comunei MoacEa,
inregistlat la sfdrgitul anului 2017, pentl'u finan{area cheltuielilor de personal.
Art. 4 - Cu aducere la indeplinire a prezentei hot[rdri se insdrcineazd Primarul comunei Moacga gi
Compartimentul financiar contabil din cadrul Primdriei comunei Moacsa.
Moacqa, la 28 august 2018.
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