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HOTĂRÂRE
privind aprobare buget local al comunei Daia Română și lista de imnvestiții pentru anul 2016
Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară în ziua
de 29.01.2016;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei
Daia Română pentru aul 2016;
- raportul nr. 178/23.01.2016 întocmit de către compartimentul de resort din cadrul aparatului
de specialitate;
- raportul comisiei de specialitate nr. 1 pentru studii, prognoze economico – sociale, buget –
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărire comunală,
protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului local al comunei Daia Română;
- adresa AJFP nr. 225959/29.12.2015 prin care se comunică cuantumul sumelor alocate din
cote defalcate din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
pe anul 2016;
- adresa AJFP nr. 1/04.01.2016 prin care se comunică cuantumul sumelor din TVA pentru
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor pe anul 2016;
- adresa CJ ALBA nr. 540/II/B/b/6/14.01.2016, prin care se comunica repartizarea sumelor
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum si a sumelor defalcate din TVA pentru
drumuri judetene si comunale pentru anul 2016

Având în vedere prevederile:

- art. 19 alin. (1) lit. „a” şi „b” şi art. 20 alin. (1) lit. „a” din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea bugetului de stat pentru anul 2016 nr. 339/2015;
În baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (2) litera „b” şi alin. (4) litera “a” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată;
În temeiul art. 45 aliniat alin. (2) litera a) şi art. 115 alin. (1) litera b) din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Aprobă bugetul local al comunei Daia Română pentru anul 2016, conform anexelor
nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.
Art. 2. Aprobă programul de investiții pentru anul 2016, conform anexei nr. 3 la prezenta
hotărâre.
Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată la: Instituţia Prefectului – judeţul Alba, Agenția
Județeană a Finanţelor Publice Alba, Trezoreria Sebeș, Compartimentul financiar – contabil,
Primarului comunei Daia Română, un exemplar la dosar.
Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile
valabil exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie şi 100
% din numărul consilierilor prezenţi.
Daia Română 29.01.2016
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