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HOTANAREA
nr. 38 din 29 iunie 2015
privind aprobarea rectificirii bugetului local pe anul 2015
Consiliul local al comunei Doljeqti, judelul Neam!;
Analizind proiectul de hotdr6re ini{iat de primarul comunei Doljegti si referatul nr.6l59
din 26.06.2015 intocmit de compartimentul de contabilitate, in care se propune aprobarea
rectificdrii bugetului local pe anul 2015 ;
in conformitate cu prevederile:

-

art. 36, alin. (2), lit,,b" $i ,,d", alin. (4), lit. ,,8" $i,,d" $i alin. (6) lit.,,a" pct. I - 19 din
Legea administrafiei publice locale m. 27512001, republicatS, cu modific5rile gi complet[rile
ulterioare;
- Legea nr. 186 din29 decembrie 2014 a bugetului de stat pe anul 2015;
- Legea nr. 500/2002 privind finanlele publice, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
- Legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu modificdrile qi completlrile
ulterioare;
- expunerea de motive a primarului comunei Doljeqti, privind rectificarea bugetului de
venituri qi cheltuieli al comunei Doljegti pe anul 2015:.
- rapoaftele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale consiliului local;
ln temeiul art.36 alin.4lit. a si art.45 alin.2, si art 115, alin l, lit b din Legea nr.21512001
privind administralia public[ local[ si republicatd, cu modificdrile si complet[rile ulterioare;

HOTARA$TE:

Art.l.

Se aprob[ rectificarea bugetului local pe anul 2015 cu suma de 316
partea de venituri, cdt qi la cea de cheltuieli conform anexei laprezenta hotdr6re.

aparatul

propriu al primarului va duce la

Art. 3. Prezenta hotir6re se aduce la cunoqtinJd

publica 9i se comunicd prin grija

Art.2. Compartimentul contabilitate din
indep

Ii

mii lei atAt la

nire pr ezenta hotdrAre.

secretarului comunei:
- Primarului comunei Doljeqti;

- Institutiei Prefectului JudeJulNeam!
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Aviz de legalitate,
Secretar. COJOCARU MIHAELA
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