ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

BARcAxEgrr
HOTARARE

privind aprobarea rectificdrii bugetului local ,a bugetului institutiilor publice si
activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii,pe anul 2016
Avf,nd in vedere prevederile:
-Legii nr.33912015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 ;
-art.49 din Legea nr. 273/2006 -privind finantele publice locale,cu modificdrile gi
completirile ulterioare;
- art.36, alin.(2) litera ,,b" coroborata cu alin(4) litera ,,a", din Legea rtr.2l5/2001 Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificlrile gi completdrile
ulterioare;

-Deciziei Directorului Genral al DGRFP Ploiegti nr.3605/2016 prin care s-a modificat
alocarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea drepturilor
asistenlilor persoanleor cu handicap grav !i a indemnizaliilor lunare, prin diminuarea cu
suma de 144,00 mii lei ;
-Deciziei Directorului Genral al DGRFP Ploieqti nr. 5830/2016 prin care s-a aprobat
modificarea alocdrii pe trimestre a cotelor din impozitul pe venit, prin diminuare cu
suma de 212,00 mii lei;
-HotdrArea Consiliului JudeJean Prahova nr.11512016 prin care s-a repartizat suma de
5.62 mii lei conform prevederilor HG nr. 42312016;
VIzind : raportul de specialitate nr. 16541/2016 al Serviciului Financiar
Contabil qi expunerea de motive nr.1654212016 a primarului comunei Bdrcineqti prin
care se propune aprobarea rectificdrii bugetului local pe anul 2016;
-avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Bdrcdneqti qi avinil
secretarului comunei Bdrcdneqti

;

in temeiul prevederilor

art.45, alin.(2) litera,,,a" gi art. 115

alin.l lit.b) din

Legea nr.2l5l200l - Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificdrile gi
completlrile ulterioare ;

Consiliul Local al comunei Blrclneqti,jude{ul Prahova adoptl prezenta

HOTARARE.
rectificarea bugetului local al comunei Bircdnegti, judelul
Prahova , pe anul 2016 in sumd de 11.646,95 mii lei venituri qi 16.197,95 mii lei
cheltuieli,bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din
venituri proprii in suma de 234,00 mii lei venituri si de 234.00 mii lei cheltuieli ,

Art.1.

conform anexei

I

Se aprobd

care face parte integrantd din prezenta hotdrdre.

Art.2. Se aprobd rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe titluri,
pentru anul 2016, finan{ate integral de la buget , conform anexei 2 care face parte
integranta din prezenta hotarare.

