ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL PLOPENI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind rectificarea bugetului local al orasului Plopeni pe anul 2018

In temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr.21512001, republicata,

cu

modificarile si completarile ulterioare, privind administratia publica locala;
luand in considerare prevederile art.36 alin.(4) lit.a) din Legea nr.21512001 ,
republicata, modificata si completata, privind administratia publica locala;
in conformitate cu prevederile Legii nr.2l20l8 a bugetului de stat pe anul
2018 si ale Legii nr.27312006, modifrcala si completata, a finantelor publice
locale;
in baza Ordinului nr.19 54 I | 6.1 2.2005 al Ministerului Finantelor Publice
pentru Clasificatia indicatorilor privind finantele publice;
luAnd act de Contractul de Finantare nr. C 1920074X2210033101716
12957 din 24.04.2018, incheiat intre Agentia pentru Finantarea Investitiilor
Rurale si Oras Plopeni, pentru acordarea unui ajutor financiar nerambursabil in
suma de maximum 465.850 lei echivalentul a maximum 100.000 euro;

avand in vedere Decizianr.4l32ll4.062018 a Directorului General al
Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Ploiesti;
tinand cont de Hotdrdrea Consiliului Local nr.54115"06.2018 privind
contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de 583.118 lei, pentru
acoperirea cheltuielilor legate de implementarea proiectului "Dotarea senriciului
public de gospodarie comunala la nivelul orasului Plopeni cu buldoexcavator cu
accesoriu

- cupa excavare - si un tractor cu lama de zapada",

vazandraportul nr. 4418 din 13.06.201 8 al serviciului financiar-contabil;
Consiliul Local al Orasului Plopeni adopta prezenlahotarare.

Art.l.Se aproba rectificarea bugetului local al orasului Plopeni, prin
includerea prevederilor bugetare la capitolele de venituri si cheltuieli necesare
implementarii proiectului "Dotarea serviciului public de gospodarie comunala la
nivelul orasului Plopeni cu buldoexcavator cu accesoriu - cupa excavare - si un
tractor cu lama de zapada", conform anexei la prezenta hotarare, care face parte
integranta din aceasta..
Art.2.Serviciul financiar-contabil asigura aducerea la indeplinire a prezentei
hotarari.

PRE$EDTNTE DE $EDINTA,
Daniel MATEI
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