
 

HOTĂRÂRE 
  privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daia   pe anul 2016 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

 

 -expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 4003 /2016 

 -raportul  contabilului din aparatul de specialitate al primarului comunei Daia 

  nr..4004 /  2016 

 -raportul de avizare al comisiei economice și  juridice nr. 4613   / 2016 
 -prevederile Lg.nr. 339  / 2015 -  Legea bugetului de stat pe anul 2016 

 -prevederile art.36(4), lit.”a” din Lg.nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, cu  modificările şi 

completările ulterioare 

-prevederile art. 8,lit,,a-b,,  art. 19(2) , art.20(1)lit.,,a,, din Lg. nr.273/2006 privind finanţele locale,cu 

modificările şi completările ulterioare 

 -prevederile art.7 (13  ) din Lg.nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publica 

 republicată 

-prevederile  Lg.nr.544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,cu modificările şi 

completările ulterioare 

In temeiul art.45, alin.1,art.115(1), lit.,,b,, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată,cu modificările şi completările ulterioare 

 

H O T A R A Ş T E 

 
 Art.1. Se  rectifică bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Daia pe anul 2016,  după cum urmează : 

A ) a 1)se rectifică   bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole și la cheltuieli pe 

capitole,titluri,articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe pe trimestre , conform anexei nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre ; 

a2)se rectifică  proiectul  bugetului local  cu estimările pentru anii 2017-2019 detaliat la venituri pe capitole şi 

subcapitole și la cheltuieli pe capitole,titluri,articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe pe trimestre  ,conform 

anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

B)se rectifică lista de investiții pe anul 2016 ,conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre . 

Art.2.Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul  comunei Daia și 

contabilul din aparatul de specialitate al primarului , care o va face publică și pe  site :www.primaria-

daia.ro .       
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ     CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, 

       ZLOTEA ILIE                                     NICULINA CHIRAN 

 

 

DAIA, 31.08 . 2016 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru din totalul de 11 consilieri ai Consiliului Local al  comunei 

Daia 

http://www.primaria-daia.ro/
http://www.primaria-daia.ro/

