ROMANIA
JUDETUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECATEI

HOTARAREA
nr. 15129.02.20t6
privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2016

Consiliul local al comunei FrecdJei, judelul Tulcea, intrunit in qedinJd ordinard, legal constituit;
AvAnd in vedere proiectul de hotErdre iniliat de primarul comunei Freci{ei si avizul comisiei de
specialitate din cadrul Consiliului Local.
JinAnd cont de prevederile:
- ar1. 19 alin. (1) si (2), art. 20 alin. (l) Iit. c, ar1. 41 din Legea nr. 27312006 privind finantrele
publice locale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
- Legii nr. 33912015 , privind bugetul de stat pe anul 201 6;
- Hoiararii Consiliului Local ru. 04128.01.2016, privind aprobarea bugetului propriu de venituri
si cheltuieli al comunei Frecdlei, judelul Tulcea pe anul 20i 6;

considerare adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Tulcea nr'
TLG_5T2451115.02.20\6, inregistrara la Primaria Frecatei sub nr. 120111.8.02.20i 6, precum si
orocesul verbal de inventariere incheiat in dala de 26.01.2016 de catre primarul comunei Frecatei si
inrp..to. Titu Mariea din cadrui comparlimentului buget-contabilitate;

Luand

in

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (2) 9i art. 115, lit. ,,b" din Legea
administraliei publice locale w.21512001, republicatd, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare,
CONSILru\L LOCAL AL COMUNEI FRECATEI

^doptd

prezenta hotirAre

Se aprobd rectificarea bugetului de venituri 9i cheltuieli al unidtrii administrativ teritoriale
Comuna FreCAlei pentru anul 2016, conform anexei I care face parte integrant[ din prezenta hotdrdre'

Art. l.
Art.2.

Se aproba lista de

investilii rectificata cu finanlare din bugetul local 9i activitate autofinantatd

pentru anul 2016, conform anexei

III

care face parte integranta din prezenta hotdrdre.

inregistrarea pe cheltuieli si evidentierea in contabilitate, in afara bilantului a
",Sala
cheltuielilor aferente studiului de fezabilitate si proiectului tehnic a obiectivului de investitie
sport multifunctionala", in suma de 54 800 lei.

Art. 3. Se aproba

prin orice mijloace, afisare la panoul din
va fi
sediul primariei comunei Frecalei si pe site-ul www.primariafrecatei.ro prin grija secretarului 9i

Art. 4. prezenta hotarare va fi

adusd la cunostinta publica

comunicata Institutia Prefectului

-

Tulcea.

Hotdrarea a fost adoptatd cu 12 voturi ,,pentru", -- ,,impotriv6",
consilieri locali din cei 13 care alcdtuiesc Consiliul Local Frecdlei'

-

,,ablineri", fiind prezenli 12
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+
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