ROMANIA
JUDETUL BI]ZAV
COMUNA CISLAU
CONSILruL LOCAL
HOTARARE

privind aprobarea rectificarii bugetului local
anul 2o16

nr.l

aI comunei Cislau pe

consiliul local a-l comunei cislau, judetul Buzau:.
Avand in vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei Cislau, judetul Buzau,
inregistrat sub nr. 1005/ 14.O3.2016;
-raportul de specialitate al biroului buget finante contabilitate, impozite
si taxe locale, inregistrate la nr. 1O06 /A.A3.2016;
-referatul nr. IOOT / 14.O3.2O16 privind necesitatea rectificarii bugetului;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliuiui Local
islau inregistrate Ia nr.997,998,999 /2016;
-prevederile xt.61 alin.2 din Legea nr. 215/2OOl a administratiei publice
locale, republicat5., cu modificS.rile si completd.rile ulterioare si H.C.L.
nt.4/28.OL.2O16 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2016;
-prevederile art.1, pct. 12 dtn legea nr.13/2oll privind aprobarea OUG
nt.63 /2O1O pentru modificarea si completarea Legil nr.273
/2006 privind
finantele publice locale, precum si pentru stabilirea ,rror masuri finaiiare si

ale ordinului viceprim-ministrului, ministrul dewoltarii regionale si

administratiei publice si al ministrului delegat pentru buget nr.6a/d9/2OA;
- prevederile art. 49 alin. 5,6 art. 82 din Legea nr.273/2OO6 finantelor
publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
- Adresele Administratiei Fiscale B:uza.u - Activitatea de Trezorerie si
aontabilitate Publica nr. 32486/03.03 .2o16,23s22 / t6.o2.20 1 6;
L
-prevederile Legii bugetului de stat nr.l86 /2014 cu modificarile si
completarile ulterioare:
In temeiul art. 45 alin.1 qi alin.2lit."a" din Legea nr. 2LS/2OOt

privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. (11. Se aproba rectificarea nr.1 a bugetului local al comunei Cislau
pentru anul 2016 cu suma de 27 mii 1ei, conform raportului de specialitate
too6 / 14.o3.2076;
(2) Se aproba lista de investitii a Consiliului Local al comunei Cislau

conform anexei.

Art.2 Primarul comunei Cislau si Biroul buget finante prin contabil sef
Botan Cristina vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3 Secretarul comunei Cislau va asigura aducerea la cunostinta
publica si transmiterea prezentei hotarari autoritatilor, institutiilor si
persoanelor interesate.

Presedinte

Nr. 14
Cislau, 18.O3.2O16
in 6*l:

pentru legalitate,

Secretar delegat ,
Cismaru Mihaela Mugurasa

-v

Aceasta hotarare a fost adoptata de
liul local al comunei Cislau in sedinta din
data de 18.03.2016 cu respectarea art.45 alin. (1), (2) sau (3) din Legea nr.27512001, a
administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de 13 voturi pentru,
cu _-_ impotriva, cu _-_voturi abtineri din numarul total de 15 consilieri in functie si 13
consilieri prezenti la sedinta.
Red. 4 ex.
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