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ROMANIA
JT'DETUL COVASNA
COMLNA CATALINA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR

q"

120t8

privind rectihcarea bugetului general al UAT pe anul 2018
Consiliul local al comunei Catalina. iudetul Covasna.
inlrJniL In )edrnla 5d oroinara din daia de i3 decernbrie 20t8.
Avdnd in vedere expunerea de motive asupra proiectului de hotarare a

dJui primar cu privire la rectificarea bugetului general al UAT pe anul
2018,iffegisfat sub nr.4171 din 13.12.2018,
Avdnd in vedere raportul compadimentului contabilitate-impozite si
taxe al pdm6riei asupra proiectului de hotarare,inregistrat sub nr.4l72 din
13.12.2018,

in

vedere raportul de avizare a comisiei de specialitate
economico-financiard .asupra proiectului de hotarare,
Avir.rd in vedere HotArerea nr 11 /15.02.2018 al Consiliului Local
privind aprobarea bugetului general al UAT pe anul 2Ol8,rectificat prin
Hotdrarca Consiliului Local nr.33/08.06.2018,45/22.08.2018,55/12.1 1.2018,
AvAnd in vedere Decizia Direcliei Generale RegionalA a Finanlelor
Publice Braqov-Administra{ia JudeleanA a Finan}elor Publice Covasna nr.10
din 1 1 .12.201 8,inregistrate h Registratura Generali a Primdriei Catalina sub
nr.4194 din 14.12.2018,
AvAnd in vedere Hotdrdrea rr.210/2018 al Consiliului Judelean
Covasna cu privire la repadizarea pe unitiJi administrativ-teritoriale a
sulelor din fonduul constituit la dispozilia Consiliului Judelean Covasna
din cota de 77,25%o din impozitul pe venit prevdzut la art.6 alin(3),1it.b) din
Legea bugetului de stat pe arul 2018,n.2/2018,
Avdnd in vedere prevederile afi 19 a1:li..2. din Legea rr 273/ 2006
privind frnantele publice locale , cu modificarile si completdrile ulterioare
In temeiul prevederilor aft.36 alin.2 lit"b", a1in.4 lit"a' , ad.45 alin.2
lit"a", arl 115 alin 1lit,,b" din Legea nr.2l5l 2001 privind administralia
publicb iocald, republicati:

Avdnd

HOTARASTE:
Art. 1 Aprobd rectificarea bugetului general

al UAT pe anul 2018, defalcat

pe sectiuni:
-sectiunea de dezvoltale
-sectiunea de functrionare, conform anexei nr.1 . la prezenta hodrarare.
Art.2se aprobi modificarea programului de investilii pe grupe de investilii

qi surse de finarlare,pe anul 2018,cuprinse in anexa nr.2,care face parte
intesrantA din Drezenta hota.rare.

ll
Art.3. Cu aducerea la indeplinire

a prezentei

hotdrdri

se

ins6rcineazd

primarul comunei Catalina.
Catalina la 18 decen:rbrie 201 8

PREEEDINTE DE SEDINTA
Molnar Botond

/L-

.di;.

CONTRASEMNEAZA
Secretar
Post vacant

