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JUDETUL GORJ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUMBEŞTI - JIU
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HOTARARE
privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a
bugetului activitatilor finantate din venituri proprii rectificarea a II-a 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;
- O.G. nr.12 / 12.08.2019 cu privire la recttificarea bugetului de stat pe anul 2019, Anexa 4 ;
- H.G. 752 / 2019 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale conform art. 20 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului
nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 ;
- Adresa A.J.F.P. Gorj privind repartizarea pe u.a.t.-uri a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale ;
- Adresa Ministerului Sanatatii nr. SP9199 / 17.07.2019 ;
- Adresa Spitalului orasenesc « Dr. Gheorghe Constantinescu « Bumbesti - Jiu nr. 4047 / 15.10.2019;
- Solicitarile, nr. 3118 / 16.10.2019 a Colegiului « Mihai Viteazul » Bumbesti-Jiu si nr. 2936 / 15.10.2019
a Scolii Gimnaziale nr.1 Bumbesti - Jiu;
- Referatul de aprobare nr. 12075 / 21.10.2019 ;
- Raportul de specialitate al Serviciului Buget-finante-contabilitate nr.12092 / 21.10.2019 ;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
In temeiul art.139, alin.1 si alin. 3, lit. a din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ,
H O T A R A S T E:
ART.1 Se aproba bugetul local de venituri si cheltuieli rectificarea a II-a pe anul 2019, conform
anexelor nr.1 si nr.2.
ART.2 Se aproba bugetul activitatilor finantate dinvenituri proprii rectificarea a II-a pe anul 2019,
conform anexelor nr. 3 si nr.4.
ART.3 Se aproba programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare pe
anul 2019, conform anexei nr.5.
ART.4 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Serviciul buget finante
contabilitate din aparatul specialitate al Primarului Orasului Bumbesti - Jiu si de catre institutiile
subordonate.
ART.5 Anexele nr. 1 – nr. 5 la prezenta hotarare fac parte integranta din aceasta.
ART.6 Prezenta hotarare va fi comunicata Primarului Orasului Bumbesti - Jiu, Serviciul buget
finante contabilitate si institutiilor subordonate pentru ducerea la indeplinire, precum si Institutiei
Prefectului – Judetul Gorj in vederea exercitarii controlului de legalitate.
Adoptata astazi, 21.10.2019
Presedinte de sedinta ,
CONSILIER,
Ing. CÎRLEA DAFIN
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Contrasemneaza pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL,
Jr. NICOLAE BUCSENARU

Adoptata cu votul a 17 consilieri pentru,
- impotriva, - abtineri, din 17 consilieri prezenti
la sedinta extraordinara din totalul de 17 consilieri in functie.

