
·JUDETUL  IALOMITA 
·CONSILIUL LOCAL  MOVILIŢA

·
·
·

                                            PROIECT DE    H O T A R A R E 
                                privind rectificarea bugetului  local al comunei  Moviliţa pe anul       
                                                                        2019

Consiliul Local Moviliţa întrunit in şedinţă de lucru din data de.......     ,
Avand in vedere :
 -Referatul initiatorului, de aprobare a proiectului de hotarare,  inregistrat sub nr. 34P/22-10-2019 
-adresele   nr.  ............................. administratiei Judetene a Finantelor Publice Ialomita  
Analizând;
   -raportul compartimentului financiar contabil nr. 
   -avizul comisiei de specialitate nr. 
In conformitate cu;
 -prevederile Legii 273/2006  privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.
-prevederile    Legeii   bugetului de stat   nr.50/2019

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a) şi art.  129 alin (4) lit. a) din Codul Administrativ

 

                                                  H O T A R A S T E :

Art 1-Se rectifică bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe  
         capitole,  titluri,articole de cheltuieli si subcapitole, pe anul 2019  conform anexei  care face parte   
          integrantă din  prezenta hotărâre.

Art.2-Primarul comunei prin aparatul de specialitate  va duce la indeplinire prezenta hotarare care va fi  
            comunicată prin grija secretarului comunei.

·
·      INIŢIATOR                                                                                 AVIZEAZA

·                         PRIMAR                                                                      SECRETAR GENERAL UAT 
·         Petre PETRE                                                                            Ana    MIHULEAC

·
·
·
·
·
·



·
·

Nr. 44/2-10-2019 

ROMANIA 

JUDETUL  IALOMITA 

CONSILIUL  LOCAL   MOVILIŢA 

                                                   

                                                    PROIECT DE       H O T Ă R Â R E 

         Privind aprobarea  DEVIZULUI GENERAL  la obiectivul de investitii 

                    " Infiintare distributie gaze naturale in comuna Movilita ,  judetul  

                                                      Ialomita "   

· 
Consiliul local al Comunei Movilita, întrunit in şedinţă de lucru din data de  
avand in vedere;
 -referatul de aprobare a proiectului de hotarare al initiatorului inregistrat sub nr…… 
-raportul compartimentului de specialitate nr.  
- avizul comisiei de specialitate nr. 
 -HCL nr. 34/22-08-2019 privind" Infiintare distributie gaze naturale in comuna Movilita ,  judetul  
                         Ialomita " si aprobarea Studiului de Fezabilitate 
In conformitate cu; 
-prevederile EGEII nr. 51 din 8 martie 2006 (**republicată**) a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice
-art. nr. 135 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor natural actualizata, 
- NORMELE  TEHNICE din 10 mai 2018 pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de 
alimentare cu gaze naturale
-- prevederile   O.U.G. nr. 28/2013 privind aprobarea Programului national de dezvoltare locala cu 
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile ORDINULUI nr. 199 din 14 februarie 2014 privind modificarea şi completarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonan  ţ  ei de urgen  ţă   a Guvernului nr. 28/2013 
pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, 
ministrul dezvolt  ă  rii regionale   ş  i administra  ţ  iei publice, nr. 1.851/2013

 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a) şi art.  129 alin (2) lit. d) din Codul Administrativ,

H O T A R A S T E:

 Art.1. Se aproba  Devizul General  al obiectivului de investitii ,,Infiintare Distributie Gaze Naturale in 
Comuna Movilita Judetul Ialomita, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare 

  Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însarcineaza primarul împreuna cu  
 compartimentele de specialitate si va fi comunicată prin grija secretarului comunei .

   INIŢIATOR                                                                                           AVIZEAZA



  PRIMAR                                                                                   SECRETAR  GENERAL UAT

        PETRE PETRE                                                                             Ana    MIHULEAC

Nr. 45/2-10-2019


	JUDETUL IALOMITA
	CONSILIUL LOCAL MOVILIŢA
	INIŢIATOR AVIZEAZA
	PRIMAR SECRETAR GENERAL UAT
	Petre PETRE Ana MIHULEAC
	 

