ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2016
Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţa extraordinară din 07.12.2016,
Având în vedere:
 referatul de aprobare înregistrat sub nr.6088/07.12.2016 elaborat de Primarul comunei Şoldanu şi
prin care se propune aprobarea rectificării bugetului local al comunei Soldanu, judeţul Călăraşi, pe
anul 2015;
 raportul de specialitate înregistrat cu nr.6097/06.12.2016 elaborat de Buștă Angela-Camelia,
ispector în compartimentul financiar-contabil al aparatului de specialitate al primarului comunei
Șoldanu;
 adresa nr.18165/29.11.2016 a AJFP Calarasi privind repartizarea sumelor defalcate din TVA, pe
anul 2016 în trim.IV;
 HCL nr.192/06.12.2016 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2016;
 raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică şi de disciplină, înregistrat sub nr.
6107/07.12.2016;
 raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activități economico-financiare,
amenajarea teritoriului și urbanism, protecție mediu și turism, înregistrat sub nr.6108/07.12.2016;
 raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru pentru învăţământ, sănătate şi familie,
activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport,
înregistrat sub nr. 6109/07.12.2016;
În baza:
 prevederilor HCL Şoldanu nr. 1 din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea bugetului local al comunei
Şoldanu, judeţul Călăraşi pentru anul 2016 cu rectificările ulterioare;
 prevederilor art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată;
 prevederilor art.9, art. 10, art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;
În temeiul dispoziţiilor art.45 alin.(2) lit.a) şi ale art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 – Legea
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. – Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2016,
potrivit Anexei care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Primarul comunei Şoldanu prin compartimentul financiar-contabil va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotarâri.
Secretarul Comunei Șoldanu va lua măsuri de publicare și de comunicare în termen a prezentei
hotărâri tuturor factorilor interesați.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Ionel TĂNASE
Contrasemnează,
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA
Nr. 51
Adoptată la Comuna Șoldanu
Astăzi, 07 decembrie 2016

ADUCEREA LA CUNOȘTINȚĂ PUBLICĂ A PREZENTEI HOTĂRÂRI SE FACE PRIN AFIȘARE LA SEDIUL
PRIMĂRIEI COMUNEI ȘOLDANU ȘI PE PAGINA DE INTERNET, CU DATELE PERSONALE ANONIMIZATE.
PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATĂ CU: 11 VOTURI PENTRU, 0 ABȚINERI ȘI 0 VOTURI ÎMPOTRIVĂ,
FAȚĂ DE 11 CONSILIERI LOCALI PREZENȚI, DIN 13 CONSILIERI LOCALI CARE COMPUN CONSILIUL
LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU.

