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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Dorna-Arini,
Judeţul Suceava pentru anul 2019
Consiliul Local al Comunei Doma Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de
12.07.2019,
Având în vedere:
- Expunerea de motive întocmită de domnul primar al comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, înregistrată sub
nr.195 din 5.07.2019;
- Raportul Biroului buget local, resurse umane, funcţii publice, administrare patrimoniu din cadrul aparatului
de specialitate al Primăriei comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava, înregistrat sub nr.205 din 12.07.2019;
- Avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico socială, buget, finanţe, administrare a domeniului
public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, amenajarea teritoriului şi
urbanism, servicii şi comerţ, al Consiliului Local Dorna-Arini, înregistrat sub nr. 206 din 12.07.2019;
- Adresa Consiliului Judeţean nr.l5165/27.06.2019, a fost înaintată Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava,
nr.l 11/27.06.2019, privind aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale din judeţul Suceava a sumelor
reprezentând Fondul la dispoziţia Consiului Judeţean;
- art. 19, alin. (1), (2) şi art. 20 alin.(l), lit. „c”, art. 41 alin. (2) din Legea finanţelor publice locale
nr. 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 6 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr.50/2019;
în baza prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
*
Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa cum sunt ele definite
în Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările
ulterioare;
\
în temeiuL^îpvederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. „b”, alin. (4) lit. ”a”, art. 139 alin.(l), (3) lit. „a”, art. 140
alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. „a”, din Codul Administrativ adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57 din 3 iulie 2019.
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Se majorează veniturile bugetului local al comunei Doma Arini cu suma de 101.395 lei, de la
4.123.038 lei la 4.224.433 lei, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2 - Se majorează cheltuielile bugetului local al comunei Doma Arini cu suma de 101.395 lei, de
la 6.198.721 lei la 6.300.116 lei, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.3 - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 - Primarul Comunei Dorna Arini, prin Biroul buget local, resurse umane, funcţii publice,

