ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA TIRGSORU VECHI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli
al Comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova

Avand in vedere:
Expunerea de motive a d-lui Dragan Nicolae, primarul comunei Tirgsoru Vechi, din
care rezulta necesitatea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Tirgsoru Vechi,
inregistrata sub nr. 12179 / 15.12.2014;
Raportul de specialitate al Biroului financiar-contabil privind rectificarea bugetului
initial de venituri si cheltuieli al comunei Tirgsoru Vechi, inregistrat sub nr. 12180 / 15.12.2014;
Prevederile HCL nr. 188 / 15.12.2014, ale Consiliului Judetean Prahova, privind
asocierea judetului Prahova cu localitati din judet, precum si alocarea unor sume din bugetul
judetului Prahova pe anul 2014 in vederea realizarii unor obiective de interes public;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/29.06.2006, privind finantele publice locale,
cu modificarile si completarile ulterioare;
In baza prevederilor Legii nr. 356/2013, Legea bugetului de stat pe anul 2014;
In temeiul prevederilor art.36 alin.4 lit.a din Legea nr.215/2001, privind administratia
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta
hotarare:
Art.1- Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tirgsoru
Vechi, pe anul 2014, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2- Se aproba continuarea asocierii Comunei Tirgsoru Vechi cu Judetul Prahova, in
vederea realizarii obiectivului de interes public “Construire centru medical în comuna Tirgsoru
Vechi - sat Strejnicu”.
Art.3- Contributia Comunei Tirgsoru Vechi este de 10% din valoarea de 45.000 lei
alocata de Consiliul Judetean Prahova pentru realizarea obiectivului mentionat la art. 1,
respectiv 4.500 lei.
Art.4- Imputerniceste pe d-l Dragan Nicolae, primarul comunei Tirgsoru Vechi, judetul
Prahova, pentru semnarea tuturor documentelor necesare realizarii parteneriatului mentionat la
art.2.
Art.5- Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de dl Dragan Nicolae,
primarul comunei Tirgsoru Vechi prin biroul financiar - contabil din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Tirgsoru Vechi iar comunicarea prezentei persoanelor si
institutiilor interesate va fi asigurata de catre secretarul comunei Tirgsoru Vechi.
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