ROMANIA
JUDETUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECATEI

norAnAnne
nr. 137/21.06.2017
privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2017
Consiliul local al comunei Frecdtei, judelul Tulcea, intrunita in sedinta ordinara, legal constituit;
Avdnd in vedere proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Frecatei, si avizul comisiei de
specialitate din cadrul consiliului local.

lindnd cont de prevederile:
Legii nr.7l20l7 a bugetului

-

de stat pe anul2017;

Actul aditional nr. 2 la contractul de finantare nr.329129-07.2016:
Contractul de finantare nr.2l3l20l7 pentru programul privind elaborarea planurilor urbanistice
generale ale localitatilor si a regulamentelor locale de urbanism;
HCL nr.4612017- privind participarea Comunei Frecatei la Programul ,,lnvestitii la nivelul
comunitatilor locale pentru reducere poluarii cu nutrienti";

-

art. 19, alin.(l), lit. ,,a" din Legea nr.273129.06.2006, privind finantele publice locale actualizatd;

-

OUC nr. 6i/2010 pentru modificarea gi completarea Legii nr. 27312006 privind finanlele publice
locale, precum 9i pentru stabilirea unor mdsuri financiare;

-

Hotdrdrii Consiliului Local nr. 89103.04.2017, privind aprobarea bugetului propriu de venituri si
cheltuieli al comunei Frecilei, judelul Tulcea pe anul2017,HCL nr. 120104.05.2017 .;

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art.45 alin. (2) 9i art. l15, lit.,,b" din Legea
administraliei publice locale nr.21512001, republicatd, cu modificirile 9i completdrile ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECITEI adoptd prezenta

hotirire

Art.

1. Se aprob[ rectificarea bugetului de venituri 9i cheltuieli al unitetii administrativ teritoriale Comuna
Frecdlei pentru anul 2017 , conform anexei I care face parte integrantd din prezenta hotdrire,

Art,2. .

Se aprobd lista de investilii rectificata cu finan{are din bugetul local gi activitate autofinanlate
pentru anul 2017, conform anexei III care face parte integrantd din prezenta hotirAre.

Art,

3

Prezenta hotarare va fi adusd la cunostinta publica prin orice mijloace, afisare la panoul din sediul
Primariei comunei Frecdlei si pe site-ul www.primariafrecatei.ro prin grija secretarului gi va fi comunicata
Institutia Prefectului - Tulcea.

Hotf,rirea a fost adoptatA cu 12 voturi ,,pentru", -- ,,impotriv6",
locali din cei 13 care alcdtuiesc Consiliul Local Frecdtei.
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