
ROMANIA 

JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 

HOTARAREA NR.  . 
PRIVITOR LA: Aprobarea rectificarii bugetului local pentru anu/2016. 

Consiliul local al comunei Otesani, judetul Va/cea, intrunit in sedinta ordinara,publica, pe data 

de 30 august 2016,la care particip<� un numar de 10 consilieri, din totalul de 11 consilieri in functie, 

absentand domnul consilier Miuta Mircea; 

Vazand ca prin votul majoritatii a fost ales presedinte de sedinta d-1 consilier Obada Dumitru, 

ales in sedinta de consiliu din data de 27 iunie 2016; 

Luand in dezbatere: 

- Expunerea de motive, inregistrata la nr.3589 din 25 august 2016 si proiectul de hotarare 

prezentate de catre d-1 Oprisor Mircea, primarul comunei, cu privire la aprobarea rectificarii bugetului 

local pentru anul 2016 ; 

- Referatul compartimentului contabilitate cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local 

pentru anul 2016, inregistrat la nr.3588 din 25 august 2016; 

-Avizul Comisiei Administratie Publica Juridica, inregistrat la nr.3651 din 29 august 2016 si 

Al'icul Comisiei Buget - Finante,inregistrat la nr.3652 din 29 august 2016,prin care se prop11n� 

aprobarea proiectului de hot a rare in forma si continutul initiat de primar; 

Tinand cont de raportul de avizare pentru legalitate al proiectului de hotarare, intocmit de 

secretarul comunei, inregistrat la nr.3653 din 29 august 2016; 

In conformitate cu prevederile art.19. alin(2). si ort.49. alin.(4). din Legea nr.273/2006, 

modificata si completata privindfinantele publice locale,Legeo nr. 33912015 privind bugetul de stat pe 

anul 2016 si prevederile art.36. alin.(2).lit.(b)., alin.(4). lit.(a). din Legea nr.215/2001, republicata, 

privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

In temeiul art.45. alin.(J). din Legea nr.215/200l,republicata,cu modificarile si completarile 

ul!erioare, privind administratia publica locala,cu un numar de 10 voturi "pentru" din TOtalul de iiJ 

voturi exprimate, adopta urmatoarea 

HOTARARE 

Art.].- Se aproba rectificarea bugetului local pentru anul 2016, dupa cum urmeaza: 

-Se transfera suma de 41.00 mii lei de la capitolul 51.02.1 O. -cheltuieli de personal administratie 

la capitolul 70.02.05.-alimentare cu apa; 



-Se transfera suma de 20,00 mii lei la capitolul 70.02.05.-alimentare cu apa, din trimestrul !V in 

trimestrul li! 

-Se suplimenteaza bugetul local cu suma de 156,00 mii lei la capitolul 65.02.10.-cheltuieli 

personal invatamant. 

Art.2.-Primarul comunei va asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari prin 

compartimentul contabilitate din cadrul Primariei comunei Otesani, judetul Va/cea. 

Art.3.-Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare d-lui Primar al 
• 

comunei 
• 

Otesani,Compartimentului contabilitate din cadrul Primariei comunei Otesani si Institutiei Prefectului 

judetului V aleea. 

• 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

RED. 

DACT. 

NR.EX 

 
5. 

CONTRASEMNEAZA, 

SECRETAR, 

NEAGU VASILE. 

  
 

  
 
 

 

 

 
 


