ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL FĂUREI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 65

Din 16 decembrie 2019
privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019
Consiliul Local al Oraşului Făurei, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 16
decembrie 2019;
Având în vedere:
Ø Referatul de aprobare al primarului oraşului;
Ø Raportul nr. 8208/11.12.2019 al Biroului financiar-contabil, impozite şi taxe
din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
Ø Referatul nr. 7574/14.11.2019 al Spitalului Orășenesc Făurei;
Ø Referatul nr. 7603/15.11.2019 al Liceului Teoretic George Vâlsan Făurei;
Ø Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,
respectiv Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, bugetfinanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii şi comerţ, Comisia
pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice,
protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, sport
şi agrement, Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi Comisia
pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi religie;
În baza prevederilor art. 19 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale – modificată şi completată;
În temeiul art. 129 alin. 4 lit. ,,a”, art. 139 alin. 3 lit. ,,a” şi art. 196 alin. 1 lit. „a”
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă bugetului local rectificat pe anul 2019 conform anexei nr. 1.
Art. 2. Se aprobă Bugetul activităților și instituțiilor finanțate din venituri proprii
și subvenții de la bugetul local rectificat pe anul 2019 conform anexei nr. 2.
Art. 3. Se aprobă Programul de investiţii publice pe grupe de investiții și surse de
finanțare rectificat pe anul 2019 conform anexei nr. 3.
Art. 4. Se aprobă Programul de investiții publice cu finanțare integrală de la
bugetul local rectificat pe anul 2019, conform anexei nr. 3.1.
Art. 5. Se aprobă rectificarea Fişei obiectivului de investiţii „Modernizare sistem
de iluminat public oraș Făurei, județul Brăila”, conform anexei nr. 3.2.

Art. 6. Se aprobă rectificarea Fişei obiectivului(proiectului) de investiţii
„Economia socială, oportunitate de dezvoltare a comunităților, cod SMIS
2014+:128694”, conform anexei nr. 3.3.
Art. 7. Se aprobă rectificarea Fişei obiectivului de investiţii „Modernizare rețea
pietonală zona civică oraș Făurei”, conform anexei nr. 3.4.
Art. 8. Se aprobă rectificarea Listei poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul
2019 conform anexei nr. 4.
Art. 9. Se aprobă rectificarea creditelor de angajament pentru perioada 20182022 conform anexei nr. 5.
Art. 10. Anexele nr. 1, 2, 3,3.1., 3.2, 3.3, 3.4, 4 și 5 fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 11. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
însărcinează ordonatorul principal de credite, Biroul financiar-contabil, impozite şi taxe
din cadrul aparatului de specialitate al primarului, executivul Spiatalului Orășenesc
Făurei și executivul Liceului Teoretic George Vâlsan..
Art. 12. Prin grija secretarului general al oraşului, prezenta hotărâre va fi adusă la
cunoştinţa persoanelor interesate.
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