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                                           HOTĂRÂRE  
                             privind rectificarea bugetului local 

 

 

         inând cont de deciziile nr.3216/7.03.2018 şi nr.3213/7.03.2018 ale 

directorului general al D.G.R.F.P.Prahova, de modificare a cotelor defalcate din 

impozitul pe venit alocate pe uat-uri in anul 2018 , pe trimestre , precum si 

modificarea sumelor alocate din cota de 17,25% din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale pe uat-uri in anul 2018 si pe trimestre, 

        Având în vedere ini iativa legislativă a viceprimarului localită ii, precum şi 
raportul biroului contabilitate , impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului , 

       Văzând avizul de legalitate al secretarului unită ii administrativ-teritoriale, 

precum şi avizul comisiei pentru activită i economico-financiare , amenajarea 

teritoriului şi urbanism , 
        În temeiul prevederilor art.36 alin.4 lit.a , art. 45 alin.2 lit.a şi art.115 alin.1 
lit.b, alin.3 şi alin.5-alin.7 din legea nr.215/2001, legea administra iei publice 
locale, republicată , cu modificările şi completările ulterioare , 

       Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei , jude ul Prahova ,                            

                                 

 

                                      HOTĂRĂŞTE : 
 

ART. 1 –Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Gura Vitioarei , prin 

modificarea repartizarii pe trimestre , din trimestrul lV in trimestrul l, si anume la  

venituri + 276 mii lei , respectiv la cheltuieli +276 mii lei, în conformitate cu 

anexele care fac parte integrantă din prezenta hotărîre.  
ART.2- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  

biroul contabilitate , impozite şi taxe din aparatul de specialitate al primarului. 



ART.3– Prezenta hotărâre se aduce la cunoştin ă publică şi se comunică institu iei 
prefectului - jude ul Prahova , primarului comunei , Direc iei Generale Regionale a 

Finan elor Publice Prahova , Consiliului Jude ean Prahova , Trezoreriei Vălenii de 
Munte, biroului contabilitate , impozite şi taxe şi compartimentelor de resort din 
aparatul de specialitate al primarului, prin grija secretarului unită ii administrativ 

teritoriale Gura Vitioarei . 

 

 

 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                   CONTRASEMNEAZĂ                                           

          VASILE DANIEL                                    SECRETAR U.A.T.C. 
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