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HOTĂRÂRE
Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli,
trim. I, anul 2016

Consiliul Local al comunei Roscani, judeţul Iaşi;
Avand in vedere :
Referatul initiat de d-na contabil Mititelu Violeta, reprezentant legal al S.C. Analitic Expert
S.R.L, in calitate de prestator de servicii contabile catre beneficiarul Comuna Roscani, jud.
Iasi,conform contractului de prestari servicii contabile, prin care aduce la cunostinta necesitatea
modificarii BVC pentru anul 2016,pe capitole, articole si aliniate.
Hotararea Consiliului Local nr. 09/02.02.2016, Pentru “Aprobarea bugetului local de venituri si
cheltuieli, detaliat pe capitole, subcapitole si respectiv bugetul de venituri proprii, precum si lista de
investitii pe anul 2016”.
Comunicarea nr. BCP 1220/12.02.2016 emisă de Direcția Generală Regională a Finanțelor
publice Iași, privind sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor,oraselor si municipiilor,alocate prin H.G.nr.36/2016,repartizate
prin Decizia nr.973//11.02.2016 a D.G.R.F.P.Iasi, din care pentru drepturile stabilite de Legea
nr.248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii
defavorizate.
Avand in vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local
Roscani.
Prevederile Legii nr. 273/2006 – Legea finantelor publice locale, modificata si completata prin
O.U.G. nr. 63/2010;
Prevederile Legii nr. 500/2002 – privind finantele publice;
Prevederile Legii nr. 339/2015 – Legea Bugetului de stat pentru anul 2016;
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică locală;
Având în vedere prevederile Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informaţii de interes
public;
Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu
modificările şi completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art.45, si art.115, alin. (1), lit. (b), din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, cu modificarile si completarilor ulterioare;

HOTARASTE:
Art.1. Se aproba modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli, anul 2016, dupa cum
urmeaza:
Trim.I. 2016
BVC

VENITURI:

TOTAL

+8.840

INDICATOR

11.02.02 Sume defalcate din tva pentru
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
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Trim.I.2016

+8.840

1

comunei

CHELTUIELI:

+8.840

65.02.57.02.04 Alte cheltuieli in domeniul
invatamintului-tichete cadou acordate pentru
cheltuieli sociale

+8.840

Art.2. Se aproba modificarea listei de investitii conform modificarilor bugetare.
Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi
pentru efectuarea controlului de legalitate, compartimentului financiar contabil şi primarului comunei
Roscani.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier local:

Aprofirei Dumitru

contrasemneaza pentru legalitate

SECRETAR

PETCU MIHAELA
Nr. 13 din 25 februarie 2016
Total consilieri
locali
Prezenti
Pentru
Împotrivă
Abtineri

10
10
10
0
0
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