ROMANIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI INEU

HOTARARE NR.192
DIN 30.12.2019

privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziţia Primarului
nr.568/23.12.2019 asupra bugetului general consolidat de venituri si cheltuieli al
Oraşului Ineu pe anul 2019
Consiliul Local al Oraşului Ineu intrunit in şedinţa extraordinara in data de 30.12.2019,
Având in vedere:
• Iniţiativa Primarului oraşului Ineu, d-nul Calin - Ilie Abrudan, exprimata in Referatul de
aprobare nr.28188/23.12.2019;
• Raportul de specialitate nr. 28424/24.12.2019 al doamnei director executiv al Direcţiei
Economice, ec. Adriana Stancu, cu privire la validarea modificărilor efectuate prin Dispoziţia
Primarului nr.568/23.12.2019 asupra bugetului general consolidat de venituri si cheltuieli al
Oraşului Ineu pe anul 2019;
• prevederile art. 1 şi 2 şi pct. 41 din Anexa la Hotararea Guvernului nr. 971 din 20 decembrie
2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut
în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale;
• Adresa nr. ARG_STZ_ 9.118/ad/23.12.2019 a Administraţiei Judeteana a Finanţelor Publice
Arad ATCP Arad - Serviciul SAEEBL, înregistrata la Primaria oraşului Ineu cu nr.
28206/23.12.2019, privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrarea bugetelor locale, comunicate prin adresa nr.467545/23.12.2019 a Ministerului
Finanţelor Publice-Directia de Politici si Sinteze Bugetare;
• avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Ineu;
• prevederile art. 49, alin. (5) si art.82, alin. (1), Legea nr. 273/2006 cu privire la Finanţele
Publice Locale cu modificările si completările ulterioare;
• prevederile art. 1. alin. (1) si (2), liţ. a), b), c), d) art. 17, 18, 19, alin. (1) si (2) din Legea nr.
273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
• prevederile art.2 alin. (2), lit. f), si alin. (4), lit. a) din Legea nr. 273 din 2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
• prevederile din SECŢIUNEA 2: Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe anul 2019 din
Legea nr. 50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019;
In temeiul drepturilor conferite prin art. 129, alin. (4), litera a), art. 139, a l i n / si art. 196,
alin. 1, lit.a) din Ordonanţa de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ.
/

HOTĂRĂŞTE:
Art.l: Se validează modificările efectuate prin Dispoziţia Primaru|
asupra bugetului general consolidat general consolidat de venituri si cheltuil
anul 2019.

A r U : Se aprobă Anexa nr.I - Bugetul local de venituri al Oraşului Ineu pe anul 2019
conform modificărilor propuse în Raportul de specialitate la proiectul de hotarare privind
validarea modificărilor efectuate prin Dispoziţia Primarului nr. 568/23.12.2019 asupra bugetului
general consolidat de venituri si cheltuieli al Oraşului Ineu pe anul 2019.
AeLŞ: Cu ducerea la indeplinire se incredinteaza Primarul Oraşul Ineu si va fi adusa la
cunostmta publica prin afişare la sediul Primăriei oraşului Ineu, pe site-ul Primăriei oraşului Ineu si
oc comunica cu i
PI

-

Institutia Prefectului Judeţului Arad ;
Primarul oraşului Ineu;
Viceprimarul oraşului Ineu;
Direcţia Economica;
Secretar general.
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