ROMANIA
JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL AL COMUNBI BOGATI

HOTARAREA
Privind: aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul2019
Consiliul Local al comunei Bogali , judelul Argeg intrunit in qedin{a extraordinara
la data de 24.04.2019;
Av6nd in vedere expunerea de motive , intocmita de compartimentul de
specialitate la proiectul de hotare iniliat de primar ;
Avdnd in vedere anexa nr. 1 qi 2 dinHCJ Argeq ;
Avdnd in vedere Decizianr. ll20l9 a $efului Administrafiei JudeJene a Finan{elor
Publice ArgeE

;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50 I 2019 a bugetului de stat pe anul

20t9;

Inbazalegii nr.27312006 , acttalizata privind finan{ele publice locale ;
In baza art.36 alin.Z lit. b, pct.4 lit. a din Legea nr. 21512001 , republicata si
actualizata, privind administralia publica locala ;
In temeiul art. 45, alin 2lit. a din Legea nr. 21512001, republicata si acttalizata
privind administralia publica locala ;
Constatfind ca sunt intrunite condiliile legii pentru adoptarea hotdrdrii

Pentru aceste motive ;
Consiliul Local al comunei Boga{i adopta prezenta

HO.TARARE:
1 Se aprobd bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Boga{i pe
anul 2019 in cuantum de 9.785,63 mii lei precum $i pe sec{iunile de funclionare qi
dezvoltare qi estim[rile pentru anii2020- 2022, conform anexei nr. l.
Art. 2 Se aprobd bugetul din venituri proprii qi subvenlii din bugetul local pe anul
2019 in cuantum de 182 mii lei precum qi secliunile de func{ionare qi dezvoltare qi
estimdrile pe anii 2020-2022, conform anexei nr. 2
Art3. Se aproba lista de investi{ii a bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul

Afi.

20t9.

Art.4. Se aproba num[rul de personal si fondul de salarii al unit[lii pe anul 2019.
Art.s. Secretarul comunei Boga{i va comunicaprezenta hotdrfire :
-Prefectului judelului Argeq pentru exercitarea controlului de legalitate ;
-Primarului comunei Bogali ;
- Aparatului de specialitate al primarului :
- Oricdrei persoane interesate.
(2) Prezenta hotdr6re va fi adusa la cunoqtinld publicd prin orice mijloc de
publicitate .
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