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HOTARÂRE 

privind aprobarea rectificarii  bugetului local  pentru anul 2016 

 Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în 
data de 29.02.2016; 
 Luând în dezbatere: 

   -  expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea  rectificării     bugetului 
 de venituri şi chletuieli  pentru anul 2013; 

 referatul nr. 530/25.02.2016 întocmit de către compartimentul de resoprt  
  din cadrul aparatului de specialitate  referitor la necesitatea  rectificării  bugetului local  
 pentru anul 2016; 

  Adresa nr. 3291/18.02.2016  a Administratiei Judetene  a Finantelor publice Alba; 
Având în vedere: 

 Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
   În baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (2) litera “b” şi  alin. (4) litera “a” din  Legea 
 administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi republicată; 

În temeiul art. 45 aliniat (2) litera “a”  şi art. 115 alin. (1) litera “b” din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,  

H O T Ă R Ă Ş T E 
 Art. 1  Aprobă rectificarea bugetului local  pentru anul 2016, conform anexei parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 Art. 2 .  Prezenta hotărâre va fi comunactă: 

 Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
 Administrația județeană  a Finanțelor Publice  Alba; 
 compartimentului financiar – contabil; 
 Trezoreria Sebeș; 

 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 12 voturi favorabile 

valabil exprimate, care reprezintă 92 % din numărul consilierilor în funcţie şi 
100 %  din numărul consilierilor prezenţi. 
DAIA ROMÂNĂ 29.02.2016                                
                                                                 PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ 
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                            HĂPRIAN IOANA 
      Contrasemnează         
   secretar Damian Visalon  
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DV/DV, ex. 6, I. A. 5.       
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