ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORASUL BAIA DE ARIES
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A NR.72/20.10.2016
pentru respingerea PH privind rectificarea/modificarea bugetului local al orasului Baia de Aries

Consiliul local al orasului Baia de Aries, judetul Alba, intrunit in sedinta ordinara.
Luand in dezbatere proiectul de hotarare initiat de primar privind rectificarea/modificarea
bugetului local al orasului Baia de Aries; raportul de specialitate al serviciului financiar contabil nr.5145
/14.10.2016; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1,2 si 3 din cadrul consiliului local;
adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba nr.ABG_STZ 15882/10.10.2016, privind
modificarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, pentru finantarea cheltuielilor de functionare a caminelor pentru
persoane varstnice, an 2016; adresa Caminului pentru persoane varstnice, privind rectificarea bugetului pe
anul 2016, nr.518/14.10.2016; referatul de specialitate a Biroului tehnic, programe proiecte, privind
modificarea listei de investitii pe anul 2016, nr.5128/14.10.2016; referatul de specialitate nr.
5133/14.10.2016 al Serv.Situatii de urgenta, privind achizitionarea de cheltuieli materiale pentru
functionare
In conformitate cu:
- prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanatele publice locale cu modificarile si completarile
ulterioare; ale Legii nr.339/2015, legea bugetului de stat pe anul 2016;
-art.45 alin.(2) din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata si actualizata;
In temeiul art.45 si a art.115 alin. (1) lit.b din Legea 215/2001, privind administratia publica locala,
republicata si actualizata,
HOTARASTE:

Art.unic. .Se respinge proiectul de hotarare initiat de primar privind rectificarea bugetului local pe
anul 2016, din lipsa de cvorum.
Prezenta se va comunica:
Insitutiei Prefectului – judetul Alba;
Primarului orasului Baia de Aries
Serviciului finaciar –contabil;
Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba
Se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei oraşului Baia de Arieş.
Pentru prezenta hotărâre s-a votat cu un număr de 6 voturi favorabile si 6 abtineri, din numărul de
13 consilieri în funcţie şi 12 consilieri prezenţi.
Preşedinte de şedinţă,
Cons.Boghian Gheorghe

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

