ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECAŢEI

HOTĂRÂREA
nr. 04/28.01.2016
privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al
Comunei Frecăţei, judeţul Tulcea pe anul 2016
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. 339/2015, privind bugetul de stat pe anul 2016;
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: adresele Administratiei Judetene a Finantelor Publice Tulcea nr.
79041/30.12.2015, nr. 78934/29.12.2015, nr. TLG_STZ095/06.01.2016, inregistrate la Primaria
comunei Frecatei sub nr. 10621/30.12.2015, nr. 10620/30.12.2015, nr. 63/06.01.2016; adresa
Consiliului Judetean Tulcea nr. 455/15.01.2016, inregistrata la Primaria comunei Frecatei sub nr.
504/25.01.2016;
-

În temeiul prevederilor art. 45, alin. 2 lit. „a” si art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1 Se aprobă finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare ce reprezintă cheltuieli de capital,
în sumă de 2100 mii lei din excedentul anilor precedenţi, astfel:
- Cofinantare construire gradinita noua Frecatei, lucrare noua – 48 mii lei;
- Modernizare sant pentru preluare ape pluviale Cataloi, lucrare noua – 142 mii lei;
- Reparatie retele de distributie si aductiune apa potabila Posta, lot 1, lucrare noua – 420 mii lei;
- Reparatie retele de distributie si aductiune apa potabila Cataloi, lot 3, lucrare in continuare – 25
mii lei;
- Reactualizare P.U.G., alte cheltuieli asimilate investitiilor – 140 mii lei;
- Modernizare 1,3 km (asfaltare si trotuar) strazi – drum acces cimitir Cataloi, lucrare in
continuare – 325 mii lei;
- Modernizare 0,7 km (asfaltare si trotuar) strazi – drum acces cimitir Frecatei, lucrare noua –
1.000 mii lei.
Art. 2. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii administrativ teritoriale Comuna
Frecăţei pentru anul 2016, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al activitatii autofinanţate şi subvenţii al unităţii
administrative teritoriale Comuna Frecăţei pentru anul 2016, conform anexei 2 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă lista de investiţii cu finanţare din bugetul local şi activitate autofinanţată pentru
anul 2016, conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. Anexele 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6. 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 12 voturi „pentru”, --„împotrivă”, -- „abţineri”, fiind prezenţi 12
consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
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