ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA C.A.ROSETTI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE:
Privind aprobarea rectificarii bugetului local
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.1386/22 martie 2016 .
- raportul de specialitate a serviciului financiar contabil inregistrat la nr. 1387/
2016 ;
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local C.A.Rosetti ,atasat la
prezenta hotarare
;
-

prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale ;
prevederile Legii nr. 248/2015 a bugetului de stat pe anul 2016
In temeiul art. 45 al. 1 si 2 lit. “a” din Legea nr. 215/2001, privind
administratia publica locala , cu modificarile si completarile ulterioare :
HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba rectificarea Bugetului Consiliului Local pentru anul
2016 si se stabileste la venituri in suma de 9.752,89 mii lei si la cheltuieli in
suma de 10010,35 mii lei . conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare .
Art. 2. Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2016 , cu
finantare partiala , sau integrala de la bugetul local , repartizate pentru comuna
C.A.Rosetti , conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare .
Art. 3 . Anexele 1 si 2 fac parte integranta la prezenta hotarare .
Art. 4. Se aproba utilizarea excedentului bugetar al anului precedent ,
pentru finantarea unor cheltuieli de capital la bugetul local in valoare de 257,46
mii lei .
Art. 5. Se aproba utilizarea sumei de 100. mii lei , din excedentul
bugetar al anului precedent ,pentru finantarea sectiunii de functionare a bugetului
din subventii .
Art. 6. Primarul va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor
prezentei hotarari , iar secretarul o va comunica persoanelor si autoritatilor
interesate .
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