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Nr.

HOTANAREA
78

din

27 octombrie 2016

privind aprobarea virlrilor de credite bugetare de Ia un capitol la altul al clasifica(iei bugetare pentru bugetul
local pe anul 2016

Consiliul Local Doljeqti;
Analiz6nd proiectul de hotdrdre iniliat de primarul comunei Doljegti si referatul nr.9942124.10,2016
intocmit de compartimentul de financiar, contabilitate, impozite gi taxe locale, in care se propune aprobarea
virSrilor de credite bugetare de la un capitol la altul al clasificatiei bugetare pentru bugetul local pe anul
2016.
in conformitate cu prevederile:
- art. 36 alin. (4) lit. a) din Legea administraliei publice locale nr.2l5l200l, republicatd, cu
modific6rile gi completarile ulterioare;
-art,49 alin. (4) din Legea privind finan[ele publice locale nr.27312006, cu modificdrile gi
complet[ri le u lterioare;
- Legii nr.339 I 2015 a bugetului de stat pe anul 2016;
- Hotdr6rii Consiliului Local'Doljegti nr.7 din l2 februarie 2015 privind aprobarea bugetului local pe
anul 2015, bugetul instituliilor publice gi activit5lilor finan{ate integral sau pa(ial din'venituri proprii pe
anul 2015;

Fiind indeplinite procedurile cuprinse in art. 44-45 qi in art. 94-98 din Legea administrafiei publice
locale nr.2l5l200l, republicatS, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare;
intemeiul drepturilorconfbriteprinart, Il5alin.(l)lit.c)dinLegeaadministratiei publicelocalenr.
21512001, republicat6, cu modificdrile gi completarile ulterioare;

HOTAna$TE
Art. 1.

Se aproba virarea de credite bugetare de la un capitol la altul al clasificaliei bugetare pentru

bugetul local pe anul20l6, astt.el:
,,Se vireazd suma de 2000 lei de la capitolul 510123- ,,Autoritdti executive,, la capitolul 6650
cheltuieli
in domeniul sanatAtii".
,,Alte

Art,2. Cu punerea in aplicare a prevederilor

-

prezentei hotdr6ri se incredin[eazi compartimentul de

financiar, contabilitate, impozite qi taxe locale.
Art. 3. Secretarul comunei Doljepti va aduce la cunogtin{a locuitorilor prezenta hotSrdre qi o va
inainta autoritAtilor gi persoanelor interesate:
Prefectuluijudelului Neaml;
Primarului comunei Doljegti;
Compartimentului financiar, contabilitate, impozite qi taxe locale.
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