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JUDETUL GORJ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUMBEŞTI - JIU
Adresa: Oraşul Bumbeşti – Jiu, Str.Parîngului, Nr.101, Judeţul Gorj, Telefon: 0253/463465, Fax: 0253/463872

www.bumbesti-jiu.ro

/ e-mail: primaria@bumbesti-jiu.ro

HOTARIRE
privind aprobarea modificarii Listei de investitii pe anul 2019

-

Consiliul Local al Orasului Bumbesti -Jiu, judetul Gorj,
Avand in vedere:
Prevederile Legii nr.50 / 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;
Prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
Raportul de specialitate nr.13356 / 15.11.2019 al Serviciului Buget Finante Contabilitate;
Referatul de aprobare nr.13312 / 15.11.2019 ;
Rapoartele de avizareale comisiilor de specialitate ale consiliului local ;
In temeiul art.139, alin.1 din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ,
HOTARASTE :
ART.1 Se aproba modificarea Listei de investitii pe anul 2019 dupa cum urmeaza, astfel :

Cap.51.02.01.03 - autoritari executive.
Titlul XIII- active nefinanciare -71.01.01- constructii :
- Se diminueaza alocatia bugetara pentru obiectivul " Reabilitare cladire fosta scoala Bumbesti " cu suma
de 120 mii lei ;
- Se introduce in lista de investitii obiectivul " Realizare locuinte sociale si reabilitarea celor existente " pentru
care se aloca suma de 120 mii lei .
ART.2 Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare pe anul 2019 se
mentine conform HCL nr.109 / 21.10.2019.
ART.3 Fisa celor doua obiective de investitii noi se constituie ca Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2 la
prezenta hotarare, parti integrante din aceasta.
ART.4 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Primarului Orasului Bumbesti Jiu prin compartimentele din aparatul de specialitate al acestuia.
ART.5 Prezenta hotarare va fi comunicata Primarului Orasului Bumbesti - Jiu, Serviciului buget –
finante - contabilitate pentru ducerea la indeplinire si Institutiei Prefectului - Judetul Gorj in vederea
exercitarii controlului de legalitate.

Adoptata azi, 22.11.2019
Presedinte de sedinta,
CONSILIER,
Ing. CIRLEA DAFIN

Nr. 123
Bumbesti - Jiu

Contrasemneaza pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL,
Jr. NICOLAE BUCSENARU

Adoptata cu votul a 17consilieri pentru,
- consilieri impotriva , - abtinere din cei 17consilieri prezenti
la sedinta ordinara, din totalul de 17 consilieri in functie

