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HOTĂRÂREA NR. 92
DIN 15 DECEMBRIE 2015
privind rectificarea bugetului local al comunei Secusigiu pe anul 2015
Consiliul local al comunei Secusigiu , judeţul Arad, întrunit în şedinţa ordinară.
In temeiul art. 120(1) si (2) din Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial,
nr. 767 din 31 oct. 2003;
Având în vedere :
- referatele cu nr. 6813/24.11.2015, 7028/07.12.2015, 7029/07.123.2015,
7030/07.12.2015, 7031/07.12.2015, 7047/08.12.2015 și 7171/14.12.2015 d-nei Borha Monica
din care rezultă necesitatea rectificării bugetului local pe anul 2015 a comunei Secusigiu.
- expunerea de motive prezentata, întocmita urmare referatului d-nei Borha Monica
prin care se propune rectificarea Bugetului local al comunei Secusigiu.
- prevederile pct.12 la Legea nr 13/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenţa a
Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare.
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
- prevederile art. 36(4) lit.a din Legea nr. 215 /2001 Legea administraţiei publice locale
, republicata,
- prevederile Legii nr.186/2014 Legea bugetului de stat pe anul 2015.
- raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Secusigiu.
- votul exprimat „ pentru „de către un număr de 14 consilieri din 14 consilieri prezenţi
si din 15 consilieri in funcţie,
In temeiul art.45(2) din Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale
republicata, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local al comunei Secusigiu pe anul 2015
conform anexei care face parte integrantă din prezenta.
Art.2. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către d-na Borha Carmen Monica
– consilier - Compartimentul contabilitate, buget-finanțe, se comunica :
- Instituţiei Prefectului judeţului Arad
- Compartimentul Contabilitate,buget-finanțe – Primăria Secusigiu

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA
PULEAC ADRIAN

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar comună
Cj. MORCAN VIOLETA

