ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECAŢEI
HOTĂRÂREA
nr. 16/09.02.2015
privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al
Comunei Frecăţei, judeţul Tulcea pe anul 2015
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară, legal
constituit;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarului comunei Frecăţei şi avizul
comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Frecăţei;
Ţinând cont de prevederile:
- Legii nr. 186/2014 , privind bugetul de stat pe anul 2015;
- art. 19, alin.(1), lit. „a” din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finanţele publice
locale, modificata si completata ulterior;
- OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;
- art. 36, alin. 2, lit. „b” si alin. 4, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată si
actualizată, privind administraţia publică locală.
Luand in considerare:
- Adresa nr. 51686/20.01.2015 de la A.J.F.P. Tulcea, înregistrată sub nr.
474/22.01.2015 la Primăria comunei Frecăţei, judeţul Tulcea;
- Adresa nr. 51859/27.01.2015 de la A.J.F.P. Tulcea, înregistrată sub nr.
606/28.01.2015 la Primăria comunei Frecăţei, judeţul Tulcea;
- Adresa nr. 51979/28.01.2015 de la A.J.F.P. Tulcea.
În temeiul prevederilor art. 45, alin. 2 lit. „a” si art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr.
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1 Se aprobă bugetul propriu al Comunei Frecăţei pe anul 2015, la venituri în sumă de
5988,74 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 7559,74 mii lei, pe secţiune de funcţionare şi
secţiune de dezvoltare.
Art. 2 Se aprobă finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare ce reprezintă cheltuieli de
capital, în sumă de 1571 mii lei din excedentul anilor precedenţi, astfel:
- Cofinantare construire gradinita noua Frecatei, lucrare noua – 110 mii lei;
- Reabilitare Dispensar Uman Cataloi, lucrare in continuare – 80 mii lei;
- Centru multifuncţional, sat Cataloi, comuna Frecatei, lucrare in continuare – 177 mii lei;
- Baza sportiva multifunctionala Frecatei, lucrare noua – 50 mii lei;
- Reabilitare, modernizare si dotare asezamant cultural Telita, lucrare noua – 60 mii lei;
- Reactualizare P.U.G., alte cheltuieli asimilate investitiilor – 200 mii lei;
- Modernizare si reabilitare santuri ape pluviale Cataloi, lucrare noua – 450 mii lei;

- Modernizare 1,3 km (asfaltare si trotuar) strazi – drum acces cimitir Cataloi, lucrare in
continuare – 200 mii lei;
- Achizitii dotari – modernizare strazi comuna Freecatei – 250 mii lei.
Art. 3 Se aprobă utilizarea temporară din excedentulanului precedent la activitatea
autofinantata, suma de 23.932,96 lei pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare,
in anul 2015.
Art. 4 Se aproba utilizarea temporara din excedentul anilor precedenti la activitatea
autofinantata in suma de 23.932,96 lei, pentru acoperirea unor goluri de casa.
Art. 5 Se aprobă lista investiţiilor propuse cu finanţare din bugetul local si activitate
autofinantata pe anul 2015.
Art. 6 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli la activitatea autofinanţată şi subvenţii pe
anul 2015 pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare in suma de 537,65 mii lei.
Art. 7 Anexele 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 8 Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului comunei, compartimentului financiar –
contabil, A.J.F.P Tulcea, precum şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea.
Hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”, --„împotrivă”, -- „abţineri”, fiind prezenţi
13 consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
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