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                                       HOTĂRÂRE  
                      privind modificarea/rectificarea bugetului local  

 
         Ţinând cont de decizia nr. 4613/11.09.2018  a directorului general al 
Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Prahova,  
         Având în vedere nota de fundamentare a viceprimarului cu atribuţii de primar 
al comunei , precum şi raportul biroului contabilitate , impozite şi taxe din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului , 
         În baza avizului de legalitate al secretarului unităţii administrativ-teritoriale,  
şi luând act de avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico- financiare, 
amenajarea teritoriului si urbanism ,  
         În temeiul prevederilor art.36 alin.4 lit.a , art. 45 alin.2 lit.a şi art.115 alin.1 
lit.b, alin.3 şi alin.5-alin.7 din legea nr.215/2001, legea administraţiei publice 
locale, republicată , cu modificările şi completările ulterioare , 
         Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei , judeţul Prahova ,                            
                                 
 
                                       HOTĂRĂŞTE : 
 

ART. 1 –Se aprobă modificarea/rectificarea bugetului local al comunei Gura 
Vitioarei, în conformitate cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre 
astfel : 

La venituri:               Total        Trim.III  Trim.IV   

Cap. 04.02.01 – Cote defalcate din impozitul pe venit         +37      -  7      +  44 

Cap.04.02.04 – Sume aloc.din cote def. Imp.pe venit    +91      - 25      + 116 

Cap. 11.02.02 – Sume def.din T. V.A. pt.fin. ch.des.    +83     + 58      +  25 

TOTAL       + 211     - 26                     + 185 



La cheltuieli: 

Cap.68.02 Asistență socială       + 83     + 58       +  25 

Cap.84.02 Drumuri și poduri     +128     - 32      + 160 

 TOTAL           +211     - 26      + 185 

 În cadrul capitolelor de cheltuieli  sumele se vor distribui pe articole și alineate, astfel: 

  Cap.68.02 Asistență socială - total :  + 83     + 58       +  25 

- Art.57.02  Ajutoare sociale d.c.:   + 83     + 58       +  25 

- Alin.57.02.01 Ajutoare sociale în numerar  + 83     + 58       +  25 

Cap.84.02 Drumuri și poduri - total :  +128     -32       +160 

- Art.20.02   Reparații curente    +128      0       +128 

- Art.81.02 Rambursări de credite interne d.c.       0    -32       +  32 

- Alin.81.02.05 Ramb.de cred.af.dat.publice locale          0    -32       +  32 

ART.2 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  
şef birou contabilitate , impozite şi taxe din aparatul de specialitate al primarului. 
ART.3– Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică Instituţiei 
prefectului - judeţul Prahova ,viceprimarului cu atribuţii de primar al comunei , 
Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Prahova , Consiliului Judeţean 
Prahova, biroului contabilitate , impozite şi taxe şi compartimentelor de resort din 
aparatul de specialitate al primarului, prin grija secretarului unităţii administrativ 
teritoriale.  
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