ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Consiliul local al comunei Mînăstirea, întrunit în ședința de îndatăă din data de
19.04.2016,
Având în vedere:


prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;



Prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata;



Prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică locală;



Raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Mînăstirea;



Prevederile art. art. 36, alin. (4), lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică
locală, republicată, modificată si completată;

În temeiul ale art. 45 alin. (1) şi (3), precum şi a prevederilor art. 115, alin. (1) lit. b) din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu completările şi modificările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se rectifică bugetul local al comunei Mînăstirea in anul 2016 conform anexei 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,
Păun Lincă
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Năstase Ion

Nr. 41
Data: 19.04.2016
Adoptată la Mînăstirea cu un număr de 15 voturi “pentru”, din 15 consilieri prezenți

Anexa la Hotărârea nr. 41/19.04.2016
Denumire indicator

cod

An 2016
-lei-

Trim II
-lei-

Total venituri

0001

258000

258000

21400214

258000

258000

Total cheltuieli

5002

258000

258000

Cultură, recreere și religie

6702

200000

200000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii
și religiei

670250

200000

200000

Alte active fixe

710130

200000

200000

7002

52000

52000

Iluminat public și electrificări

700206

52000

52000

Alte active fixe

710130

52000

52000

84020303

6000

6000

710130

6000

6000

Sume din excedentul bugetului local
utilizate pentru finanțarea cheltuielilor
secțiunii de dezvoltare

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Străzi
Alte active fixe

