
ROMANIA
JUDETUL BUZAU

COMUNA MAGURA
- CONSILIUL LOCAL -

HOTARARtr
pdvind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru alul 2Ol5 al
Consiliului Local a1 comunei Megura

Consiliul local Mdgura, judelu1 Buzdu;
AvAnd in vedere:
-expunerea de motive a primar-r-rlui inregistratS sub nr' 93 din 10

septerr'brie 2015;
-proiectul de hotarare al primarului inreSistrat sub nr' 94 din 10

septembrie 2015;
-raportul compartimentului financiar inregistat sub nr' 95 din iO

septembrie 20 15;
-Legea bugetului de stat pe anul 20 15 nr. 186l2OI4, acbtabzata;
-adiesa nr. 32887 din 11 august 2015 si adresa nr. 33619 din 19 august

2015 a Direcliei Genera.le Regionale a Finanle1or Publice Galali, Administralia
Judeleana a Finalle1or Publice Buzdu prin care ne comunica repxtizarea pe
trimestre a sumelor defalcate din tva pentru plata sa'1arii in unitalile de
invSldr,nant preuniversitar de stat (suma alocata 33 mii 1ei), respectiv pentru
finanlarea cheltuielilor pentru anul 2015 in conformitate cu prevederile art'
104 din Legea educaliei nalionale nr. l l2OII (suma a'locata 50 mii lei);

-adresa nr. 33968 din 21 august 2015 a Direcliei Generale Regionale a
Finanlelor Publice Galali, Administrafia Judeleand a Finanlelor Publice Buzdu

- ' prin care ne comunicd majorarea cu 120 mii 1ei a nivelului maxim al
cheltuielilor de personal pentr-u anul 2015;

-adresa nr. 34899 din 01 septembrie 2015 a Direcliei Generale Regiona-le
a Finarle1or Publice Galali, Administralia Judeleana a Finalle1or hrblice
Buzdu prin care ne comunicd. repartszatea din sume defalcate din tva a 50 mii
lei pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile;' 

in baza art. 5 a1in. (2) si art. 19, alin. (2) din Legea nr' 273129 '06'2006 '
privind finallele publice loca1e actualizatd si art. 36, alin 2' Iit ',b', pct 4, lit'
,a" din Legea rrt. ZtSlZOOt, republicatd qi actualizatA, privind administralia
o"ot'ffit?:*:ir art. 45, a1in. 2 lit. ,,a" din Legea nr. 2r5123.04.2oor,
republicatA si actua,lizate privind administralia publicd 1ocald,

HOTARA$Ttr:

Art.1.Se aprobd rectificarea bugetului Consiliului Local al comunei
Megura, judelui BuzAu, pentru anul 20 15, cu suma de 133 mii lei, atAt la
partea de venituri cdt si 1a partea de cheltuieli, in conformitate anexa nL l cat.e
constituie parte integrantd din prezenta.



Art .2.Chel tu ie l i leprevdzuteinbugetul localpentruanul20l5reprezinta
limita maximd care nu poate f1 depaqitd, iar modilicdrile se vor face in
conformitate cu prevederile legale.

Art.3.Lista ;biectivelor de investilii pentru anul 2015 se modificd, conform
alexei nr. 2 care constituie parte integranta din prezenta'

Art.4.Se insdrcineaz6 Primarul comunei Migura, prin aparatul de


