JUDETUL TULCEA
COMUNA NUFARU
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A Nr. 1
privind aprobarea bugetului local al comunei Nufaru, judetul Tulcea
pentru anul 2016
Consiliul local al comunei Nufăru, judeţul Tulcea, întrunit in
sedinta ordinara, legal constituită;
Tinand seama de referatul intocmit de inspector Dragan Mariana,
inregistrat cu nr.230 din 20.01.2016, prin care sustine aprobarea bugetului
local al comunei Nufaru pe anul 2016,
Expunerea de motive nr.249 din 21.01.2016 a primarului comunei
Nufaru prin care propune aprobarea bugetului local al comunei Nufaru
pentru anul 2016;
Luand act de prevederile:
- Legea nr. 339/2015 din 18.12.2015, Legea bugetului de stat pe anul
2016;
- Legea nr. 273 /2006 privind finantele publice locale precum si pentru
stabilirea unor masuri financiare cu modificarile si completarile ulterioare;
- Adresa Consiliului Judetean Tulcea nr.455/15.01.2016
- Adresa A.J.F.P.Tulcea - A.T.C.P.- Serviciul Sinteza si asistenta
elaborarilor si executiei bugetelor locale Tulcea cu nr.TLG_STZ
220/19.01.2016.
- Legea nr.52/2003 privind transpaienta decizionala in administratia
publica.
- Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
In temeiul dispozitiilor art.36 a1in.(2), lit."b", alin.(4) lit."a", art.45,
alin(2), lit"a" si ale art.115 alin (1) , lit."b" din Legea administrafiei publice
locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completaile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 – Se aproba bugetul local al comunei Nufaru, judetul Tulcea
pentru anul 2016, dupa cum urmeaza:
A – Bugetul Integral, conform anexei nr.1, parte integranta;
B – Sectiunea de Functionare, conform anexei nr.2, parte integranta;
C – Sectiunea de Dezvoltare, conform anexei nr.3, parte integranta;
D – Lista Obiectivelor de investitii, conform anexei nr.4, parte
integranta;
Art.2 – Secretarul comunei Nufaru, judetul Tulcea, va comunica
prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea, primarului
comunei Nufăru, judeţul Tulcea, autorităţilor interesate şi aducerea la
cunostinţă publică.
Hotararea a fost adoptata in sedinta din 28 ianuarie 2016 cu .......
voturi “pentru”, … voturi “impotriva” si … abtineri din totalul de .....
consilieri prezenti.
PRESEDINTE DE SEDINTÃ,
Consilier, Dobre Eugen Daniel

CONTRASEMNEAZA,
Secretar, Milosovici Lucian

