ROMANIA
ORASUL MURFATLAR
JUD. CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA
Nr. 46 din 05.05.2017
privind aprobarea indreptarii erorii materiale
strecurata in cuprinsul HCL nr. 36/27.04.2017 pentru aprobarea rectificarii bugetului local si a
listei de investitii pe anul 2017
Consiliul Local Murfatlar intrunit in sedinta extraordinara azi, 05.05.2017;
Vazand:
- Proiectul de hotararesi expunerea de motive initiate de Primarul orasului Murfatlar,
Valentin Saghiu;
- Raportul de specialitate al contabilului sef;
- Avizul comisiei nr. 1;
- Avizul de legalitate al secretarului;
In temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 a finantelor publice locale cu modificarile si
completarile la zi , Legea nr.6/2017 - legea bugetului de stat pe anul 2017, Legea nr.571/2003,
Normele Metodologice de aplicare a legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, art.36, alin.2, lit.b,
alin.4, lit.a, art.45, art. 115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 - Legea administratiei publice
locale, republicata cu modificarile si completarile la zi, Consiliul Local Murfatlar;
HOTĂRĂSTE:
Art. 1 Aprobarea indreptarii erorii materiale strecurata in cuprinsul HCL nr. 36/27.04.2017
pentru aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe anul 2017 in sensul modificarii
valorii totale a bugetului pe anul 2017 prevazuta la art. 1 si art. 2, valoare inscrisa in mod eronat.
Art.2 Articolul 1 si art. 2 din HCL nr. 36/27.04.2017 se modifica in mod corespunzator
si vor avea urmatorul cuprins:
“Art. 1 Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru
anul 2017 in suma totala de 23.363.173 lei detaliat , conform anexei nr 1, parte integranta
din prezenta.
Art.2 Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 in valoare totala de
23.363.173lei va fi repartizat astfel:
- 16.323.853 lei la sectiunea de functionare detaliat conform anexei nr.2 , parte integranta
din prezenta;
- 7.039.320 lei la sectiunea de dezvoltare detaliat conform anexei nr.3 , parte
integranta din prezenta;
Art.3 Celelalte prevederi ale HCL nr. 36/27.04.2017 vor ramane neschimbate.
Art. 4 Secretarul orasului va comunica prezenta factorilor interesati.
Prezenta a fost adoptata cu .................. voturi pentru, …….…..
abtineri, …….…. voturi impotriva.
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