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HOTARAREA NR.7
DrN 01.02.2016
privind: aprobarea bugetului local pe anul2016 , comuna Barcea , judetul Galati
Initiator: zamfir constantin , primarul comunei Barcea, judetul Galati;
Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului de hotarare 807 din 28.01.2016

Consiliul Local

in ziua de 01.02.2016;
Avand in vedere

:

al comunei Barcea, judetul Galati, intrunit in sedinta extraordinara

expunerea de motive inregistrata la nr.808 din 28.01 .2016 a domnului
Zamft Constantin , primarul comunei Barcea, judetul Galati ;
Avand in vedere raportul de specialitate inregistrat lanr. 809 din 28.01 .2016 intocmit de
compartimentul de resort din aparatul de specialitateaal primarului comunei Barcea;
Avand in vedere avrzul comisiilor de specialitate nr. 1. 2 si 3:
Avand in vedere adresa nr. GLR REG-51154128.12.2015 a Directiei Generale Regionale a
Finantelor Publice Galati ;
Avand in vedere adresa nr. GLR REG-51672130.12.2015 a Directiei Generale Regionale a
Finantelor Publice Galati ;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Judetean Galati nr. 16 din 28.01 .2016 si Hotararea
Consiliului Judetean Galati nr. 17 din 28.01 .2016:
Avand in vedere prevederile Legii nr. 33512015 a bugetului de stat pe anul 2016;
Avand in vedere prevederile art. 19 alin. (l) litera "a"si "b", ar- 39 alin. (6) din Legea nr.
27312006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare
;
Avand in vedere prevederile art. 36 ,alin. (4), lit."a" din Legea nr, 2751200I privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile uierioare;
Inbaza art. 45 alin. (2),litera"a" , art. I15 alin (1) lit "b" din Legearv.2I5l 2001, privind
administralia publicd locald, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
;

HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba

bugetul local al comunei Barcea pe anul 2016, conform anexei nr. 1 la

prezenta hotarare care face parle integranta din aceasta

.

Art.2. Se aproba bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii pe anul 2016,
conform anexei nt.2 laprezenta hotarare care face parte integranta din aceasta .
Art. 3. Se aproba Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare
conform anexei nr. 3 la prezentahotarare care face parte inlegranta din aceasta.
Art. 4. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari
comunei Barcea, judetul Galati si compartimentul financiar contabil.

se insarcin eaza

primarul

Art. 5.

Prezenta hotarare se comunica, Prefectului judetului Galati in vederea exercitarii
controlului cu privire la legalitate, primarului comunei , D.G.R.F.P. Galati , compartimentului
financiar - contabil si se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului comunei.
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