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

Consiliul Local al comunei Mînăstirea, întrunit in ședința ordinară din data de 28.10.2016
Având în vedere:
 Raportul de specialitate nr. 5536/27.10.2016 al compartimentului financiar-contabil din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mînăstirea;
 Prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;
 Prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;
 Proiectul “Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural în comuna Mînăstirea, județul
Călărași” prin Programul Național de Construcții de Interes public sau Social –
subprogramul “Așezăminte culturale”, derulat de Compania Națională de Investiții
 Prevederile art. 8 din Norme Metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 cu privire la
transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății
Publice, către autoritățile administrației publice locale, aprobate prin HG nr. 56/2009 cu
modificările și completările ulterioare;
 Prevederile Dispozițiilor primarului comunei Mînăstirea nr 218 și 219 din 04.07.2016
privind angajarea doamnei Pacearcă Elena Mihaela pe postul de asistent medical
comunitar în cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Mînăstirea,
județul Călărași, respectiv angajarea doamnei Anciu Nicoleta pe postul de mediator
sanitar în cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Mînăstirea,
județul Călărași și necesitatea asigurării drepturilor salariale ale acestora.
 Prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică locală;
 Prevederile art. 36, alin. (4), lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică
locală, republicată, modificată si completată;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata,
modificata si completata,
HOTĂRĂȘTE:
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,
Tudor Gheorghe
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Năstase Ion
Nr. 92
Data: 28.10.2016
Adoptată la Mînăstirea cu un număr de 11 voturi “pentru”, din 11 consilieri prezenți și 14 în
funcție

