
ROMANIA
JT]DETUL NEAMT

CONSILI'L LOCAL AL COMIJNEI AGAPIA

HOTARARE

aprobar€s r€ctifrca"u or*"rrrl*ll"i comunei Agapia, jud€tul Neamt
pe trimestrul III 2019

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AGAPIA,
Intrunit in sedinta orditrare la data de 30 SEPTEMBRIE 2019

r' Luand itr dezbatere proiectul de hotaxaxe privind aprobarea rectificarii bugetului local al
comunei Agapi4 judetul Neamt pe trim. III 2019, initiat de viceprimarul cu atributii de primar al
comunei Agapia

r' In coEformitate cu prevederile Art.19 si art.49 ditLegeanr,273l2006 privind Finantele Publice,
cu modificarile si completarile ulterioare , Legeaw./ 2019 a Bugetului de stat pe anul 2019

/ Vazand Adresa AJFP cu nr.24597 din 28.08.2019 privind influentele asupra sumelor defalcate din
TVA pentru echilibmrea bugetelor locale

r' Varand adresa ff.19913 di^26.09.2019 din partea Consiliului Judetean Neamt privind sumele
alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala

"/ Vazand referatul de aprobare, expunErea de motive a vioeprimarului si aportul de specialitate
. al Serviciului financiax-contabilitate, impozite si taxe locale si gospodarire comunala prin care

propune rectificarea bugetului local al oomuei Agapia pe trimestrul III2019
r' In aplicarea HCL AgapiB cu nr.30/15.04.2019 prirlnd aprobarea bugetului local al comunei Agapia

pentu anul 2019
r' In temeiul prevederilor Legii nr.502019 a Bugetului de stat pe anul2019
/ Avand avizul favorabil al Comisiilor de specialirare ale Consiliului I ocal Aeaoia
r' In conformitate cu prevederiJe Legii nr.47l2019 -legea bugetului asiguraril-oi sociale pe anul 2019
y' In temeiul plevedeilor art. 129, aln. (2), lit. ,,b", alin. 4, lit.4 (7), lit. ,,a', $i ale art. 154, alin. (6), ale

a1t. 155, alin. (7), precum Si ale art. 196, alin. l, Iit. ,,a", din O.U.G. nr 57D019 privind Codul
Administratiy, cu modificarile si completarile ulterioare;

.  H O T A R A S T E

Art.l. Se aprobi rectificaiea bugetului local al comuhei Agapia pe tdmestrul III2019, conform Atr€xei la
prezenta hotararc.
Art.2. Primarul comunei Agapia si serviciului financiai contabilitate, impozite si taxe locale si
gospodarire comunala vor indeplinire a prevederilor preze[t€i hotarari.
Art.3. Secretarul
intercsate prezenta

judetul Neamt va comunica autodtatilor si persoanelor

PRE$EDINTE DE
coNsrLIES CONTRASEMNEAZA

secretar getreral al comunei Agapia
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