R O M Â N I A – JUDEŢUL OLT
ORAŞ CORABIA – CONSILIUL LOCAL
Cod de identificare fiscală: 4716810
Str. Cuza-Vodă, Nr. 54; Cod poştal: 235300; Tel: 0249 560703; Fax: 0249 506154
Web: www.primariacorabia.ro
E-mail: primariacorabia@yahoo.com

HOTĂRÂRE
Ref. la aprobare rectificare buget
Consiliul Local al oraşului Corabia, judeţul Olt, având în vedere:
- Proiectul de hotărâre nr. 9205/24.06.2019 inițiat de primarul orașului Corabia;
- Raportul nr. 9322/26.06.2019 al Serviciului Contabilitate;
- Hotărârea Consiliului Local Corabia nr. 49/25.04.2019 privind aprobarea bugetului local pe anul
2019;
- Art 19 (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
- Art. 36 (1), (2) lit b, (4) lit. a. din Legea nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art. 45 (1), (2) lit. a și 115 (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. – Se aprobă rectificarea bugetului local al oraşului Corabia pe anul 2019 cu suma de
2.570.000 lei, atit la partea de venituri cât si la partea de cheltuieli a bugetului local astfel:
La partea de venituri, bugetul local se majoreaza cu suma de 2.570.000 lei, respectiv:
- Cap. 36.06.00 Taxe speciale, venituri incasate peste prevederile bugetare initiale, cu suma de
88 000 lei.
- Cap. 42.02.16.01 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii
medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate, venituri incasate peste prevederile bugetare
initiale cu suma de 2 482 000 lei.
La partea de cheltuieli, bugetul local se rectifica astfel:
- Se majoreaza Cap 66.02.06.01 Spitale generale , titlul 51.02 transferuri de capital, respectiv
51.02.28.02 transferuri din bugetele locale pentru. finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii cu
suma de 2 482 000 lei.
- Se majoreaza Cap.74.02.05.01 Salubritate titlul 20 cheltuieli materiale cu suma de 88 000 lei.
In ceea ce priveste bugetul autofinantat, la cap 66.10.06.01 Spitale Generale, se majoreaza
veniturile la articolul 43.10.14 Subventii din bugetul local pt. finantarea cheltuielilor de capital cu suma de
2482000 lei, iar la cheltuieli se majoreaza titlul 71 chelt. de capital, respectiv 71.01.02 masini , echipamente mijl.
de transport.
Art. 2. - Prezenta hotărâre se va comunica Primarului orașului Corabia, Serviciului Contabilitate și
Prefectului Județului Olt.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ:
NICOLETA ȘOIMU
SECRETAR,
TĂNȚICA DOSPINOIU
NR. 81/28.06.2019
Prezenta hotărâre a fost adoptată astfel:
- voturi pentru
- voturi contra
- abtineri
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