
ruDETUL COVASNA
CONSIL].UL LOCAL AL
COMI.]NEI SITA BUZAULUI

Consiliul
in sedinta ordinara din data de 29
referitoare la proiectul de hotarare

mentului de specialitate din cadrul
in domeniul activitati economico-
protectia .mer1iului si turism prec

modifi care a repartizarii pe uni tati
valoarea adaugata pentru finantare
si municilpiilor pentru finantarea
pentru cheltuielile prevazute la
nr.ll20t1, pentru anul 2018;

finantele publice locale cu modifi
alin. ,ltt." a" din Legea nr.2l 5 1200

modificarile si completarile ulteri

alin.1,lit."b" din Legea w.215
modificarile si completarile ulte

respectiv sectiunea de funct
integranta din aceasta

Art.2.C
se insarci.n eaza primarul comunei

29.03.2018

Prezenta hotarare se difuzeaza,ast
-1 exempllar Prefectura Judetului
-1 exempJlar dosar sedinta consili
-1 exemplar birou impozite si taxe

local

HO ARAREA Nr. 1412018
ificarea bugetului local pentru anul 2018privind

local al comunei Sita Buzauluijudetul Covasna,intrunit
03.2018 analizand expunerea de motive a primarului

ivind rectificarea bugetului local pentru anul 2018;
vazand proiectul de hotarare este insotit de raportul comparti-

primariei precum si de raportul comisiei de specialitate
nanciare,agricultura,amenaj area teritoriului si de urbanism,
si de avizul secretarului;

avand in Decizia AJFP Covasna nr.6115.02.2018 privind
ministrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe

cheltuielilor descentrahzate la nivelul comunelor, orase lor
baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat

, 1 04,alin.Z,lit."b"-"d" din Legea educatiei nationale

tnbaza rilor art.19,alin.2 din Legea nr.27312006 privind
rile si completarile ulterioare si ale art.36,alin.2,lit."b",
privind administratia publica locala ,republicata cu

,

in temeiul prevederilor art.45,alin.l si alin.2,lit."a"si ale art.l 15,

privind administratia publica locala ,republicata cu

t

HO ARASTE:

aproba rectificarea bugetului local pentru anul2018,
nform anexei nr.1 la ptezentahotarare care face parte

aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari
in aparatul de specialitate.
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Anexa nr.l
Ia Hotarare u nr. 17 tZOtg

i.

MII

DENUMIREA
INDICATORILOR COD

PLAN
INITIAI

RECTIFICARE TOTAL
AN

783, t9 0,60 784,09
VENITURI

Sume defalcate din TVA
pentru finantarea
cheltuielilor
descentarlizate

11.02.02 783 [9 0,60 784,09

CHELTAIELI 226, 90 0,60 227,50

INVATAMANAT 6s.02 226 90 0,60 227,50

Cheltuieli materia]e 20 226 90 0,60 227,50


