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HOTĂRÂREA nr.
Din 31.05.2017

privind aprobarea rectificării Bugetului Local pe anul 2017 si a completării Programului de
Investiţii aferent

Iniţiator: Boţ Iulian, primarul comunei Lieşti
Nr. înregistrare şi data depunerii proiectului: 4330/23.05.2017

Consiliul local al comunei Lieşti, întrunit in şedinţa ordinară din data de
31.05.2017;

Având în vedere expunerea de motive prezentată de iniţiator, înregistrat sub nr. 
4330/23.05.2017 ;

Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Lieşti, înregistrat, sub nr.4331 /23.05.2017 ;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 16 / 31.03.2017 privind aprobarea Bugetului 
General Centralizat al comunei Lieşti pentru anul 2017, cu completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Lieşti nr. 11/15.03.2017 privind 
aprobarea participării comunei Lieşti la Programul Naţional de dezvoltare Locală „ subprogramul - 
„MODERNIZAREA SATULUI ROMANESC -  Modernizare sistem de iluminat public, comuna 
Lieşti, judeţul Galaţi,,.

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.
Având în vedere prevederile Legii privind finanţele publice locale nr. 273/2006, 

cu modificările si completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), literele „c”, alin. (4), lit.e) si 

alin.(5), lit. „b” , din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu 
modificările si completările ulterioare;

In baza art. 45, alin. (l)din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicata, cu modificările si completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Lieşti pe 
anul 2017, astfel;

mailto:primariaiiesti@gmail.com
http://www.primaria-liesti.ro


SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 
VENITURI: - 50 mii lei
CAP. 37.10.03 „Varsaminte din secţiunea de funcţionare către secţiunea de dezvoltare” : 

50 mii lei;

CHELTUIELI: - 50 mii lei
CAP. 54.02 - Alte servicii publice generale: - 50 mii lei;

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 
VENITURI : + 50 mii lei
CAP. 37.10.04 „Varsaminte din secţiunea de funcţionare către secţiunea de dezvoltare” =
+ 50 mii lei.

CHELTUIELI: + 50 mii Iei
CAP. 67.02, Subcap.. 67.02.03.07,, Cămine culturale,, + 15 mii lei 

CAP. 70.02, Subcap. 70.02.06 „Servicii si dezvoltare publica” : + 35 mii lei;

Art. 2 - Se aprobă modificarea şi completarea programului de investiţii al Comunei Lieşti 
pentru anul 2017, în conformitate cu anexa nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează dl. primar al comunei Lieşti, 
prin serviciul financiar-contabil.

Art.3.- Prezenta hotărâre se va comunica celor în drept de către secretarul comunei.

PREŞEDINTE DE ŞEDI 
CARAIMAN EMIL

Contrasemnează,
SECRETAR,


