JUDEȚUL TULCEA
COMUNA NUFĂRU
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.39
privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018
Consiliul local al comunei Nufăru judeţul Tulcea, intrunit in şedinţă ordinara la
data de 14 iunie 2018, fiind prezenti un numar de 11 consilieri locali;

Avand in vedere:

- Nota de fundamentare nr.3459/06.06.2018 a primarului comunei Nufaru din care
reiese necesitatea rectificarii bugetului pe anul 2018.
- Referatul cu nr.3459/06.06.2018 privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2018 al
doamnei Candachia Geta;
- prevederile art.19 alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
Tinând cont de avizul comisiei de specialitate a consiliului local si raportul
compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului;
In temeiul art. 36 alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (2) si art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aproba rectificarea bugetului local al comunei Nufaru, judetul Tulcea pentru
anul 2018, dupa cum urmeaza:
A – Bugetul Integral,conform anexei nr.1, parte integranta;
B – Sectiunea de Functionare,conform anexei nr.2, parte integranta;
C – Sectiunea de Dezvoltare,conform anexei nr.3, parte integranta;
D – Lista Obiectivelor de investitii,conform anexei nr.4, parte integranta;
Art.2 – Se aproba utilizarea excedentului din anii precedenti si acoperirea temporara a
golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunilor de
functionare si dezvoltare in anul curent in suma de 1458 mi lei.
Art.3 – Anexele nr.1 - 4 sunt parte integranta a prezentei hotarari.
Art.4 – Secretarul comunei Nufăru județul Tulcea va comunica prezenta hotărâre
Institutieu Prefectului - Judetului Tulcea, precum şi se aduce la cunostinţa publica prin
afisarea la sediul primariei, precum si publicarea pe site-ul http://www.primarianufaru.ro
Prezenta Hotararea a fost adoptata cu votul a 9 consilieri prezenti din totalul de 11
consilieri alesi.

PRESEDINTE DE SEDINTĂ,
Consilier, Iordache Marcel

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR, Milosovici Lucian

