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Din 12 decembrie 2018

Privind aprobarea rectificirii bugetului local al oragului gtei pe
anul 2018 cu suma de 264ro7 m:ii lei, atit la partea de venituri cit qi la
partea de cheltuieli, bugetul local al oraqului gtei, rectificat, va fi de
12.884,33 mii lei.
La iniliativa primarului oraqului gtei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Av6.nd in vedere referatul inregistrat la nr. 556012O18 intocmit
de d-na Lolea Elena, qef Serviciu Financiar - Contabil din PrimS.ria oragului
$tei, prin care propune aprobarea rectificS.rii bugetului local al oraqului $tei
pe anul 2Ol8 cu suma de264,07 rnli lei, atAt la partea de venituri cAt qi la

partea de cheltuieli, bugetul local al oragului $tei, rectificat, va fi de
12.884,33 mii lei.
JinAnd cont de prevederile Legii nr. 27312006 privind finanfele
publice locale, cu modificd.rile qi completS.rile ulterioare;

in temeiul art. 36 alin. 2 Iit. bl, 36 alin. 4 lit. a), qi art. 45 ctin

Legea nr. 2I5 I 2OO1 privind administralia publicd locald., republicatd.;

Consiliul Local al oragului gtei,

HOTANASIP:

Art. 1 - Se aprobd rectificarea bugetului local al oraqului gtei pe arrul
2or8 cu suma de 264107, atdt la partea de venituri cat gi la partea de
cheltuieli, bugetul local al oraqului $tei, rectificat, va fr de 12.884,33 mii
lei, conform anexelor 1 gi 2.
Art.2 - Se aprobd rectificarea bugetului local al oraqului $tei pe anul

2OI8, sectlunea de fttnc,tlono;re, atAt la partea de venituri c6.t Ei la parteer
de cheltuieli, bugetul rectificat fiind in sumd de 8478ro8mii tei.
Art. 3 - Se aprobd rectificarea bugetului local al oraqului gtei pe anul
2OI8, sectiunea de dezuoltare, atAt la partea de venituri cAt qi la partea de
cheltuieli, bugetul rectihcat fiind in sum6. de 4.4016,25 mii lei.
Att. 4 - Se aprobd. rectificarea bugetului Spitalului Ordqenesc $tei pe
anul 2OI8, valoarea bugetului rectificat va fi de 9484p6 mii lei.
Art. 5 - Anexele nr. l, 2 qi 3 fac parte integrantd, din prezenta
hotS.rAre.

6

- Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotd.rAri se
incredinfeazd. primarul oraqului $tei qi Serviciul Contabilitate din cadrrrl
Primiriei oragului gtei.
Art.I - Prezenta hotdrAre se comunicd cu:
- Institutia Prefectului - judelul Bihor;
- Primarul Oragului gtei;
- Serviciul Economic din cadrul Primdriei orasullui
$tei;

Art.

Hotirirea a fost a fost adoptati cu unanimitate
prezenfi dln totalul de 15 consilieri).
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