RoMÁNIA
JUDETUL CLUJ
COMLINA IZVORU CRI§ULUI
CONSILIUL LOCAL -

HoTÁRAREANr.2
Din 09 ianuarie 2020

Privind aprobarea rectificárii Bugetului de Venituri 9i Cheltuieli al Comunei Izvoru Criqului gi
Programul de Investi{ii pentru anul 2019o prin in su9irea Dispoziliilor Primarului nr. 149 din
23.12.2019 si 150 din27.12.2019

Consiliul Local al Comunei Izvoru Crigului , judetul Cluj

extraordinará din data de 09.01.2020

in conformitate cu prevederile

,

intrunit

in

gedinta

de lucru

:

l20|9 a bugetului de stat pentru anul20l9
OUG nr.57 l2019 codul administrativ;
-Legeanr,27312006 privind finanlele publice locale locale cu modificárile gicompletárile ulterioare;

- Legea 50

-

Avánd in vedere Raportul de specialitate nr. 8 din 06,01 .2020 al compartimentul de specialitate
precum giAvizul favorabil al comisiilor de specialitate nr. I din cadrul Consiliului local ;
In temeiul drepturilor conferite prin a art, 129 OUG nr. 57 l 2019 codul administrativ,

CONSILruL LOCALAL COMIJNEI Izvoru Crigului adopta prezenta H O T Á n Á n n

:

Art. 1. Se aprobá rectificarea Bugetului de Venituri 9i Cheltuieli al Comunei Izvoru Crigului 9i
Programul de Investi(ii pentru anll2019, conform Anexei, prin in sugirea Dispoziliilor Primarului nr. 149
din23.12.2019 ;i l50 din27,I2.2019, care face parte integrantá din prezenta hotáráre.
Art. 2. Cu ducerea la indeplinire gi punerea in aplicare a prezentei hotárári se incredinteazá
Primarul Comunei Izvoru Crigului qi compartimentul buget finante.
Art.3. Prin grija secretarului Comunei lzvoru Crigului prezenta hotáráre se comunicá ín termenul
prevázut de lege cátre :
- Institu{ia Prefectului Judetului Cluj,
- Primarul Comunei Izvoru Crigului,

- Compartimentul de specialitate
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