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ROMANIA 
JUDE'fUL BUZAU 

COMUNA BALTA ALBA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 

privind aprobarea transferului varsamtntelor din sectiunea de dezvoltare 
pentru sectiunea de functtonare conform prevederilor bugetare aprobate in 

bugetul de venituri st cheltuteli trimestrul I st II pe anul 2019 

Consiliul local al comunei Balta Alba, judetul Buzau, intrunit in sedinta de 
lucru ordinara in data de 25.06.2019; 

Avand in vedere: 
- expunerea de motive a primarului Comunei Balta Alba, Judetul Buzau,

privind aprobarea transferului varsamintelor din sectiunea de dezvoltare pentru 
sectiunea de functionare conform prevederilor bugetare aprobate a bugetului de 
venituri si cheltuieli pe anul 2019 trimestrul I si II al comunei Balta Alba, 
inregistrata sub nr. 3765/2019 

- Rapoartele 3764/2019 a Compartimentului Financiar Contabil, Impozite si
Taxe Locale; 

rapoartele de avizare ale proiectului de hotarare, emise de Comisiile de 
specialitate a Consiliului Local Balta Alba nr. 136,137,138/2019; 

- prevederile Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

Tn temeiul art.39 alin.1, art.45 alin.2 lit."a" si art.115 alin.1 lit.b din Legea 
nr.215/2001 privind administraµa publica locala, republicata, actualizata; 

HOTARA�TE: 

Art.l. Se aproba transferul varsamintelor din sectiunea de dezvoltare pentru 
sectiunea de functionare conform prevederilor bugetare aprobate in bugetul de 
venituri si cheltuieli pe anul 2019 al comunei Balta Alba, judetul Buzau pentru 
trimestrul I si II. 

Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul 
comunei Balta Alba prin Compartimentul Contabililate . 

Art.3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica 
Primarului comunei Balta Alba, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se 
comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului 
cu privire la legalitate. 

Vasi.., "I'., (' 

Avizat, 
Secretar 

�rntin 

t adoptata de Consiliul local al comunei Balta Alba in sedinta ordinara din data de 25.06.2019 cu 
respectarea prevederilor art.45' alin.(l} din Legea nr.215/2001, a administmtiei publice locale, republicata si actualizata cu un 
numar de 11 voturi pentru. , O voturi impotriva si O abtineri, din numarul total de 11 consilieri in functie si 11 consilieri prezenti 
la sedinta. 
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