JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
PAUCA



HOTARAREA Nr. 70/2016

privind rectificarea bugetului local al comunei Pauca pe anul 2016
Consiliul local al comunei Pauca intrunit in sedinta ordinara la data de 27.07.2016
Avand in vedere:
 referatul compartimentului financiarcontabil nr. 2373/21.07.2016 prin care se arata
necesitatea rectificarii bugetului local pe anul 2016;
 vazand avizul favorabil al comisiei de specialitate.
In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale , ale Legii nr.
339/2015legea bugetului de stat pe anul 2016, a OUG nr. 21/2006 pentru modificarea Legii 571/2003
privind Codul fiscal, a OUG 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind
finantele publice locale,
In temeiul dispozitiilor art. 36,alin.4,lit.a, ale art.45 ,alin.l si art. 115,alin.1, lit. b din
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
H O T A R A S T E:
============
Art. l. – (1) Se aproba rectificarea bugetului local, cod. 02, al comunei Pauca pe anul
2016, conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
 (2) Se aproba rectificarea bugetului local, cod. 02, al comunei Pauca pe
anul 2016, pe sectiuni, conform anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare;
Art. 2. – Se aproba finantarea programelor de investitii conform Formular 12(Sinteza
programelor de investitii), 13(fisa programului pentru cod 70.02 si cod 74.02), care fac parte
integranta din prezenta hotarare), precum si formular 14 si 15.

Art. 3.Hotararea nr. 2/26.01.2016 a Consiliului local al comunei Pauca, referitoare la
aprobarea bugetului local pe anul 2016 se modifica in mod corespunzator.
Art. 4.Primarul comunei Pauca si contabilul Primariei comunei Pauca se
incredinteaza cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.
Adoptata in Pauca la 27.07.2016
PRESEDINTELE SEDINTEI,
Gusan Vasile
___________________
MO/MO(5ex)
1 ex.la Institutia Prefectuluijud.Sibiu
1 ex.la Serviciul financiar contabil
1 ex.la Sdm.Jud.a Fin.Publice Sibiu
1 ex.la Trez.Sibiu
1 ex.la dosar sedinta

Contrasemneaza secretar,
Natea Petru
___________________

