ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI

HOTĂRÂREA
nr. 15/29.02.2016
privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2016

Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară, legal constituit;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Frecăţei si avizul comisiei de
specialitate din cadrul Consiliului Local.
Ţinând cont de prevederile:
- art. 19 alin. (1) si (2), art. 20 alin. (1) lit. c, art. 41 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
- Legii nr. 339/2015 , privind bugetul de stat pe anul 2016;
- Hotărârii Consiliului Local nr. 04/28.01.2016, privind aprobarea bugetului propriu de venituri
si cheltuieli al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea pe anul 2016;
Luand in considerare adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Tulcea nr.
TLG_STZ457/15.02.2016, inregistrata la Primaria Frecatei sub nr. 1201/18.02.2016, precum si
procesul verbal de inventariere incheiat in data de 26.01.2016 de catre primarul comunei Frecatei si
inspector Tita Mariea din cadrul compartimentului buget-contabilitate;
In temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (2) şi art. 115, 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al unităţii administrativ teritoriale
Comuna Frecăţei pentru anul 2016, conform anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă lista de investiţii rectificata cu finanţare din bugetul local şi activitate autofinanţată
pentru anul 2016, conform anexei III care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aproba inregistrarea pe cheltuieli si evidentierea in contabilitate, in afara bilantului a
cheltuielilor aferente studiului de fezabilitate si proiectului tehnic a obiectivului de investitie “Sala
sport multifunctionala”, in suma de 54.800 lei.
Art. 4. Prezenta hotarare va fi adusă la cunostinta publica prin orice mijloace, afisare la panoul din
sediul Primariei comunei Frecăţei si pe site-ul www.primariafrecatei.ro prin grija secretarului şi va fi
comunicata Institutia Prefectului – Tulcea.
Hotărârea 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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