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HOTARAREA NR. 13 DIN 14.07.2016
Privind modificarea bugetului local , pe trim. III al anului 2016

Consiliul Local al comunei Roscani ,
Având in vedere :
Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Roscani, avand ca obiect rectificarea bugetului local
al comunei Roscani pe trim. III al anului 2016 ;
Referatul dnei Mititelu Violeta - expert contabil prin care solicita rectificarea bugetului local al
comunei Roscani pe trim. III al anului 2016 ;
Hotararea Consiliului Local Roscani nr. 9/02.02.2016 privind aprobarea bugetului local al comunei
Roscani pe anul 2016 ;
Prevederile Legii nr. 339/2015, a bugetului de stat pe anul 2016;
Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale , modificata si completata;
Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice ;
Dispozitiile art.43 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala actualizata;
Prevederile art. 36 alin. (4), lit. a , din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locală;
Faptul ca au fost indeplinite conditiile prevazute de Legea 52/2003 privind transparenta decizionala ;
In temeiul :
Art. 45, alin.6, și art. 115, alin.1, lit.b. din Legea 215/2001 privind administrația public locală.

HOTARASTE:
Art.1 Se aproba ``modificarea bugetului local al comunei Roscani pe trim. III al anului 2016`` dupa
cum urmeaza:
Denumire indicator
51.02.20.01.30-Autoritate executiva-alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
51.02.20.20.06.01-Deplasari interne,detasari,transferari
51.02.20.13-Pregatire profesionala
59.11-Asociatii si fundatii
70.02.50.20.01.30-Locuinte,servicii si dezvoltare publica-alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare
70.02.50.71.01.30-Locuinte,servicii si dezvoltare publica-alte active fixe-consultanta
proiect achizitie buldoexcavator
84.02.20.01.30-Drumuri si poduri-alte bunuri si servicii
TOTAL INFLUENTE (din excedent)

Trim.III
+20.000
+5.000
+1.000
+4.000.
-15.000
+6.000
(DIN EXCEDENT}
-15.000
+6.000

Art.2 Se aproba lista actualizata a obiectivelor de investitii la data de 13.07.2016 conform anexei la
prezenta hotarare.
Art.3 Primarul comunei Roscani prin aparatul de specialitate raspunde de aducerea la indeplinire in
conditiile legii a celor prevazute in prezenta hotarare;
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Art.4 Secretarul comunei Roscani, va face cunoscut public prin afisarea prevederilor prezentei
hotarari, un exemplar il va inainta primarului, compartimentului contabilitate, iar un exemplar il va comunica
Prefectului Iasi - Serviciul controlul legalitatii actelor si contencios administrativ.

PRESDINTE DE SEDINTA
Consilier local: HUTU VASILE

contrasemneaza pentru legalitate

SECRETAR
MIHAELA PETCU
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