
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI 

GURA VITIOAREI 
 

 

 

                                       HOTĂRÂRE  

     privind rectificarea bugetului local prin virarea unor credite bugetare  

                   de la un capitol bugetar la alt capitol bugetar 

 

 

          Ţinând cont de prevederile art.36 şi art.49 alin.4, alin.6-alin.7 din legea 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările si completările 

ulterioare, 

         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 nefavorabil 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 rectificarea bugetului local al comunei Gura Vitioarei, prin 

virarea unor credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare, 

şi anume prin virarea sumei de 52 mii lei de la cap. Cultură, recreere, religie la 

cap.Reparaţii curente , pentru diverse obiective , si anume : poduri ,podeţe, şcoli, în 

funcţie de necesităţi si în baza unor documente justificative prevăzute de legea 

nr.98/2016 privind achiziţiile publice , cu modificările şi completările ulterioare. 

ART.2 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  

biroul 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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