
HOTARARE Privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2008

        
    
     
  

Consiliul Local al Sectorului 4;
            Văzănd:
Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti ; - Raportul de
specialitate privind aprobarea bugetului local al sectorului 4 pe anul 2008, nr.
III.10/748/23.04.2008 al Direcţiei Economice;

Ţinând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4 ;

Avand in vedere prevederile art. 19., alin. 2, din Legea  nr. 273/2006, privind finanţele publice
locale;  

În temeiul art. 45, alin. 2 , lit. a,  coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. “d”  din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată :
    

H o t ă r ă ş t e :

Art. 1.  Se aprobă  bugetul local al Sectorului 4, rectificat la aceeasi valoare de  404.995,00 mii
lei, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, conform anexei 1, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre ;

Art. 2.   Se aproba bugetul Directiei Generale de Administrare a Unitatilor de Invatamant,
Sanitare si Crese, capitolul - 65.02, derulat prin unitatile scolare, rectificat la aceeasi valoare de
137.068,57 mii lei, conform anexelor : 5, 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.1.1, 5.3, 5.3.1, 5.3.1.1, 5.4, 5.4.1,
care fac parte integranta din prezenta hotarare ;  

Art. 3.  Se aproba bugetul local al Sectorului 4 pe anul 2008 conform anexelor:  2, 3, 3.1, 4, 4.1,
6, 6.1, 6.2, care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 4.  Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de
Credite din Primăria Sectorului 4, direcţiile descentralizate implicate în rectificarea bugetară şi
comunicate de Serviciul Electoral, Monitorizare Acte Administrative.

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data
de 26.05.2008.
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    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

    Ileana CEAUŞU 

 2 / 2


