ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
Consiliul local al comunei Mînăstirea, întrunit in ședința ordinară din data de 26.06.2015,
având in vedere:




Prevederile Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;
Prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata;
Programul Operational de Pescuit, masura 111 „Creșterea valorii adăugate a produselor
obținute din pescuit și acvacultură și marketing-ul acestora”
 Hotărârea Consiliului Local Mînăstirea nr. 17/08.04.2014 privind aprobarea Proiectului
“Reabilitare și Modernizare Clădire Școala Nr. 1, Comuna Mînăstirea, Județul Călărași”
finanțat prin Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 –
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare,
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă;
 Prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică locală;
 Prevederile art. art. 36, alin. (4), lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică
locală, republicată, modificată si completată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,republicata,
modificata si completata,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se rectifică bugetul local al comunei Mînăstirea in anul 2015 conform anexelor nr.
1 și 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.2. Doamna consilier contabilitate, Lazăr Vetuța, se va ocupa cu ducerea la indeplinire
a prezentei.
Art.3. Secretarul comunei Mînăstirea va comunica prezenta persoanelor și autorităților
interesate.
PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Ilie Ștefan

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Năstase Ion

Nr. 34
Data: 28.08.2015
Adoptată la Mînăstirea cu un număr de 15 voturi “pentru”, din 15 consilieri prezenți

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 34/28.08.2015

Denumire indicator

cod

An 2015
-lei-

Trim III
-lei-

Total venituri

0001

+317235,83

+317235,83

45020501

+317235,83

+317235,83

Total cheltuieli

5002

+317235,83

+317235,83

Acțiuni general economice

8002

+317235,83

+317235,83

800110560502

+317235,83

+317235,83

Fondul European pentru Pescuit

Titlul VIII proiecte cu finantare din fonduri
externe nerambursabile

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 34/28.08.2015
Denumire indicator

cod

An 2015
-lei-

Trim III
-lei-

Total venituri

0001

+172733,84

+172733,84

45020101

+172733,84

+172733,84

Total cheltuieli

5002

+172733,84

+172733,84

Învățământ

6502

+172733,84

+172733,84

560102

+172733,84

+172733,84

Sume primite în contul plăților efectuate în
anul curent

Titlul VIII proiecte cu finantare din fonduri
externe nerambursabile

