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HoTAnAREA Nr.2ol2011
pentru modifrcarea Bugetului de venituri gi cheltuieli al Consiliului Local Sdlcula, pe triruestrul II,

anul 2011

Consiliul local al comunei Sdlcula, judeful Dolj, tntrunit in gedinla ordinard din data de
28.03. 201t.

Avdnd in vedere :

-Referatul m. 1019125.03.2011 prezentat de doamna Radu-Mare Adriana,contabilul Primdriei comunei
Sdlcufajudeful Dolj , cu privire la modificarea bugetului de venituri qi cheltuieli al Consiliului Local
S6lcufa, pe trimestrul II anul 20ll;
-Adresa nr.16304121.03.2011 a Direcfiei Generale a Finanfelor Publice Dolj .

in baza prevederilor :

-Legeanr. 28612010 a bugetului de stat pe anul2011;
-H.G. nr. 19212011 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural ;
- Afi. 36, alin (2), lit. b) si alin (4), lit. a) din Legea nr.21512001, privind administratia publicd 1ocal6,

republicatE, modificat6 gi completatd ;

- tn temeiu| art. 45, alin. (2),1it. a), art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea nr.2l5l200l privind administralia
publicd locald, republicatS, modificatl gi completatd,

HOTAnA$rE:

Art.l.- Se aprob6 modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local
S6lcula, pe trimestrul II ,anul 20t1, conform anexei tr. 1 , parte integrantd din prezentahotdr6re.

Art.2.-Se aprobd modificarea Programului de investilii pe trimestrul II anul 20ll ,

conform anexei nr.2 ,parte integranti din prezenta hot6rdre.
Art 3.-Se aprobd modificarea Programului anual al achiziliilor publice pe trimestrul II anul

2011, conform anexei nr. 3 ,parte integrantd din prezenta hotdrdre.
Art. 4. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hot5rdri se ins6rcineaz6

primarul comunei Sdlcula gi contabilul primdriei.
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CONSILIER,

Adoptatl in qedinfa din data de 28.03.2011
cu un numdr de 11 voturi din numdrul total de 11 consilieri in functie.
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