ROMANIA
JUD. CONSTANTA
ORAŞUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
NR. 7 din 28.01.2016
Privind aprobarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2016
Consiliul Local Murfatlar intrunit in sedinta ordinara azi, 28.01.2016
Vazand:
- Proiectul de hotarare initiat 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.339/2015 - legea bugetului de stat pe anul 2016, Legea
nr.571/2003, Normele Metodologice de aplicare a legii nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal, art.36, al.2, lit.b, al.4, lit.a, art.45, art. 115 al.1, lit.b din Legea nr.215/2001 Legea administratiei publice locale, republicata
cu modificarile si completarile la zi,
Consiliul Local Murfatlar;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 in
suma totala de 19.039.482 lei detaliat , conform anexei nr 1, parte integranta din
prezenta.
Art. 2 - Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 in valoare totala de
19.039.482 lei va fi repartizat astfel:
- 17.045.482 lei la Sectiunea de functionare detaliat conform anexei nr.2 , parte
integranta din prezenta;
- 1.994.000 lei la Sectiunea de dezvoltare detaliat conform anexei nr.3 , parte
integranta din prezenta;
Art. 3 – Se aproba lista de investitii pentru anul 2016 conform anexelor 4 si 5 , parti
integrante din prezenta.
Art. 4 – Se aproba constituirea fondului de rezerva bugetara in procent de 0.1 % din
totalul cheltuielilor bugetare pe anul 2015 , in suma de 16.200 lei .
Art. 5 - Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Ordonatorul de credite.
Art. 6 - Secretarul orasului va comunica prezenta factorilor interesati.
Prezenta a fost adoptata cu ...........17........ voturi
pentru, ……-.….. abtineri, ……-.…. voturi impotriva.
PRESEDINTE,
OITA DUMITRU

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
FLORIN VINTILA

