ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA C.A.ROSETTI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE:
Privind aprobarea bugetului local si din subventii
pe anul 2016 .
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI C.A.ROSETTI
- AVAND IN VEDERE :
- expunerea de motive a domnului Cinjau Ionel Trandafir , primarul comunei
,inregistrata la nr. 238 / 22 . ianuarie 2016 .
 raportul de specialitate a serviciului financiar contabil inregistrat la
nr.239/ 2015 ;
 Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local C.A.Rosetti , anexat la
prezenta hotarare ;
 prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale ;
 prevederile Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016 .
 In temeiul art. 36 al. (1) si (4) lit. “a” din Legea nr. 215/2001, privind
administratia publica locala , cu modificarile si completarile ulterioare :
HOTARASTE:
Art. 1. Bugetul Consiliului Local pentru anul 2016 se stabileste la
venituri in suma de 9 782, 89 mii lei .si la cheltuieli in suma de 10.040,35
mii lei ,conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare si bugetul din subventii , care
se stabileste la venituri in suma de 2.520 mii lei si la cheltuieli 460 mii lei
conform anexei nr. 2.
Art. 2 . Se aproba lista de investitii prevazut in anexa nr. 3 ,iar lista
de investitii din subventii in anexa nr. 4 .
.
Art.3. Bugetul Consiliului Local , pe surse de venituri si la cheltuieli
pe capitole si subcapitole este prevazut in anexa nr. 1 , bugetul din subventii , pe
surse de venituri si la cheltuieli pe capitole si subcapitole este prevazut in anexa
nr. 2 , iar lista de investitii este prevazuta in anexa nr. 3 , iar lista de investitii din
subventii in anexa nr. 4 . , care fac parte integranta din prezenta hotarare .
Art. 4. Primarul va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor
prezentei hotarari , iar secretarul o va comunica persoanelor si autoritatilor
interesate .
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