ROIUAIIIA
JT]DETULDOLI
CONSILIUL LOCAL SALCUTA

HoTAnAREA
privind modifrcarea Bugetului

Nr.46 tzott

de venituri gi cheltaieli al Consiliului Local Sdlcula ,

pe trhnestral

IV,

anul2011

Consiliul local al comunei S6lcu[4 judeful Dolj , intrunit in gedinla ordinari din data de

29.tt.20t1.
Avdnd in vedere :
-Referatul prezentat de doamna Radu-Mare Adriana , contabilul Primdriei comunei S6lcufa , judeful Dolj
, cu privire la modificarea bugetului de venituri qi cheltuieli al Consiliului Local S6lcufa, pe trimestrul

IV anul20ll;
-Referatul prezentat de domnul Preda Justin ,contabilul Scolii Generale S6lcuta , judeful Dolj , cu
privire la modificarea bugetului de venituri gi cheltuieli al Scolii cu clasele I-VIII S6lcuta, pe trimestrul

IV anul20ll;
-Adrep Direcfiei Generale a Finanfelor Publice Dolj nr.73637 I 21.11.2011

.

lnbaza" prevederilor :
-Legea nr. 28612010 a bugetului de stat pe anul 201 l;
-O.G. nr.9612011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 20ll ;
-Art. 36, alin2), lit. (b) coroborat cu alin 4) lit. (a) din Legea w.21512001 privind administratia public[
localI, republicatE, modificatd gi completatl ;
In temeiul art. 45, alin. 2) , lit. (a) si art. I I 5 alin. 1) , lit. (b) din Legea w.21512001 privind
administraf ia publicd 1ocal6, republicatil, modificat6 qi completatd,

rrorAnA$TE:
Art

1.- Se aprob6 modificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local
S6lcula, pe trimestrul IV , anul 20ll , conform anexei nr. I gi anexei nr.2laprezentahotdrdre .
Art2.- Se aprob[ modificarea Programului de investilii pe anul 20ll , conform anexei nr.
prezenta
1 A la
hotirdre.
Art.3.- Se aprob6 modificarea Programului anual al achiziliilor publice pe anul 2011,
conform anexei nr. I B laprezentahotir6re .
Art. 4.- Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hot[rdri se ins6rcineaz[
primarul comunei Sdlcufa gi contabilul primdriei.
Art 5 - Prezenta hotdr6re se comunicl Institufiei Prefectului judefului Dolj , primarului
comunei S[lcuta qi se publicd pe site-ul oficial al Primdriei comunei Sdlcufa .

VIZAT LEGALITATEA

PRE$EDINTT'DE $EDINTA

ac/h\,
SECRETAR,

CONSILIER,

MILTTARULIyIU

--l

din data de 29. 1 1 .2011
cu un num[r de 11 voturi din num6rul total de

Adoptatd, in gedinfa

11 consilieri

in funcfie.

