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HO TANAN

N

privind rectificarea bugetului local pe anul2016
Consiliul local al comunei Cflscioarele, judeful CIlIragi, intrunit in sedin(a ordinari,
din data de 19 septembrie 2016
Avind in vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Clscioarele, inregistrat[ sub nr.2198119.09.2016;
- raportul de specialitate al contabilului inregistrat sub rrr.2199/19.09:2016;
- raportul de avizarc al comisiei de agriculturd, activitfii economice, amenajarea teritoriului qi
urbanism, protectia mediului gi turism din cadrul C.L.C[scioarele,m.22l9ll9.09.2016;
- prevederile contractului de finantare rr.9897125.05.2015, cu modificdrile ulterioare, incheiat cu
Ministerului pezvoltlrii Regionale qi Administratiei Publice pentru realizarea obiectivului de investitii
"Modernizar'6 drumuri gi strlzi in comuna C6scioarele, judeful Cdldraqi";
- prevederile OUG.nr.28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locali aprobatd
prin Legea nr.89/2015, cu modificdrile gi completirile ulterioare coroborate cu prevederile Ordinului (r1)
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 1.851/2013 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor O.U.G. nr.28/2013 pentru
aprobarea Programului national de dezvoltare locala;

- prevederile art.l9, nin.1t; qi (2) din Legea rtr. 27312006 privind finanlele publice locale,

cu

modificdrile ulterioare;
- prevederile Legii nr.5212003 privind transparenfa decizional[ in administratia public6;
Inbaza prevederilor art.36,alin.(4)lit."a" gi in temeiul art . 45, alin.(l) gi (2),lit."a" din Legea
nr.21512001 privind administrafia public[ locali, republicat[,cu modificdrile qi completlrile ulterioare

HOTARA$TE:

\_
-

Art. 1.,- Se aprobl rectificarea bugetului local al comunei Ciscioarele pe anul 20l6,cu suma de
1.131.560 lei, conform anexei aldturate care face parte integrant[ din prezentahotdrdre.
Art.2. - Ordonatorul principal de credite gi contabilul din cadrul aparatului de specialitate al
primarului vor duce la indeplinire prezenta hotlrdre.
Art.3. - Secretarul comunei C[scioarele va comunicaprezenta hotdrdre autoritd{ilor qi persoanelor
interesate.
PRE$EDINTE DE $EDINTA,

Nr.44
Adoptat6 la comuna C[scioarele
Ast6zi 19.09.2016
Consilieri in funcfie : 11
Consilieri prezenli : 10
Au votat "pentru" : 10
Au votat "impotriv[" : 0
S-au abfinut de la vot : 0

Anexa la H.C.L.nr.
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