
       ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL SARATENI

                                           

                                                                  H O T A R A R E 
                                privind rectificarea bugetului  local al comunei Sărăţeni pe anul       
                                                                         2015

  Consiliul Local Sarateni;
  Avand in vedere :
   -  Expunerea de motive a primarului nr. 766/04-12-2015
   -  Hotărârea Consiliului Județean nr. 103/19-11-2015
   - Adresa nr. 247886/10-11-2015 și 249292/13-11-2015 a Administrașiei Județene a Finanțelor Publice     
      Ialomița
   -  Raportul compartimentului de specialitate nr.770/4-12-2015
   -  Avizul  comisiei de specialitate  nr.  18/8-12-2015
  In conformitate cu;
   -prevederile Legii 273/2006  privind finantele publice locale cu modificarile si completarile  ulterioare.
   -prevederile Legii   bugetului de stat pe anul 2015  nr.  186/2014

            In temeiul art.45 alin 1 si art.36 alin.4 lit.a) din Legea 215/2001 a administratiei publice  
          locale republicata si actualizata  
                               
                                                   H O T A R A S T E :

    Art 1-Se rectifică bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe  
              capitole,  titluri, articole de cheltuieli si subcapitole, pe anul 2015,  conform anexei la prezenta.

   Art.2-Primarul comunei prin aparatul de specialitate  va duce la indeplinire prezenta hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                         AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
    STAN DOBRE                                                                                        SECRETAR COMUNĂ 
                                                                                                                              Ana    MIHULEAC

                                                         

 

 NR.37  
Adoptata  la Comuna Sarateni
Astazi 15-12-2015



  ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
PRIMARUL  COMUNEI  SARATENI
Nr.   766/04-12-2015

 

                                                           EXPUNERE DE MOTIVE  
                                     privind  rectificarea bugetului local al comunei Sarateni
                                                                      pe anul  2015
               
     Subsemnatul Tocileanu Eugen primar al comunei Sarateni 
-avand in vedere ; 
   -  Hotărârea Consiliului Județean nr. 103/19-11-2015
   - Adresa nr. 247886/10-11-2015 și 249292/13-11-2015 a Administrașiei Județene a Finanțelor Publice     
      Ialomița
 
  -prevederile Legii 273/2006  privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.
  -prevederile Legii  bugetului de stat pe anul 2015  nr.  186/2014
  -prevederile art.36 alin.4 lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala ,republicata      
    si  actualizata .
 

-va propun domnilor consiliei adoptarea hotararii privind   rectificarea bugetului local al comunei           
   Sarateni pe anul  2015
               

  
                   
Cu sentimentul ca proiectul de hotarare respecta rigorile Legii si  inbunatatesta activitatea administratiei publice 
locale  ;
-primiti domnilor cosilieri deosebitul meu respect!

                                               PRIMAR
                                                              Eugen TOCILEANU


