ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
PRIMAR
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
Având în vedere:
 prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;
 Adresa nr. 2756/15.02.2016 a ANAF Călărași cu privire la modificarea sumelor defalcate
din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, destinate
acordării stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale pentru învățământul
preșcolar, pe anul 2016;
 Proiectul “Achiziționare buldoexcavator în comuna Mînăstirea, județul Călărași”, finanţat
prin Fondul European Agricol de dezvoltare Rurală, măsura 413-322 – renovarea,
dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia rurală și punerea
în valoare a moștenirii rurale;
 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 art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală,republicata, modificata si completata, propun Consiliului Local adoptarea proiectului de
hotărâre enunțat în titlu, astfel:
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.

PRIMAR,
Iancu Marian Mugurel

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
Năstase Ion
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Data: 22.01.2016

Anexa la Proiectul de hotărâre nr. 1/22.02.2016
Denumire indicator

cod

An 2016
-lei-

Trim I
-lei-

Total venituri

0001

313000

313000

21400214

286000

286000

110202

27000

27000

Total cheltuieli

5002

313000

313000

Autorități publice

5102

10000

10000

710130

10000

10000

Învățământ

6502

27000

27000

Titlul IX Asistență socială

5702

27000

27000

700250

276000

276000

5604

276000

276000

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

Active nefinanciare

Alte servicii în domeniile locuințelor,
sserviciilor și dezvoltării comunale
Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri
externe nerambursabile Programme
FEADR

