
ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA MAGURA

- CONSILIUL LOCAL
HOTARARE

privind rectiflcarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 al Consiliului Local al
comunei Magura, judelul Buzeu.

Consiliul iocal Magura, judelul Buzdu;
Avard in vederel
proiectul de hotarare a.l primarului inregiskat sub nr. 185 din 16 decembrie 2015;

-expunerea de motive a prima.rului inregistrate sub nr. 184 din 16 decembrie 2015;
-prevederile H.G. nr. 950 din 9 decembrie 2015 pdvind a-locarea unor sume defalcate din taxa

pe vaLoarea adaugata pentru finanlarea unor cheltuieli ale unitetilor de inve!5nert preuniversitar de
stat finanlate din bugetele loca.1e, precum qi ale unitaliLor de invatdmant speci2l de stat finanlate di]l
bugetele proprii ale judele1or;

-Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 146/2011, act'lalizata;
adresa cu r,r. 4644511+.12.2a 15 a Administratiei Judelene a Finanlelor Publice locale -

Activitatea de Trezorede si Contabilitate Publica, p.in care ne comunice repartizarea pe an/trimestre
a sumelor defalcate din taxa pe vaLoare adeugata pentnr finanlarea cheltuielilor descentralizate 1a
nivelul comunelor, oraqelor, municipiilor, sectoaielor municipiului Bucureqti si municipiului

-adresa cu nr. 45339/03.12.2015 a Administratiei Judelene a Finan{eior Publice loca.1e
Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica, pdn care ne comunica modificarea repartizArii pe
an/trimestre a sumelor defa-lcate din taxa pe valoare adaugatA pentru finanlarea cheltuielilor
descentraliate la nivelul comunelor, oraqelor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucure$ti;

in baza art, 19, a1in. (2) din Legea N.273129.a62ao6, p vind f inarlele publice locale
actualizata si art. 36, alin. 2, lit. ,,b", pct. 4, 1it. ,,a" din Legea nr' 215/2041, republicatA qi
actualizate, pdvilld administralia pub[ce iocaie,

in temeiul art. 45, alin. 2 lit. ,,a' din IEgea r'r. 215/23.A4.2001, republicata 9i actua-lizate
privind administralia pubtce 1ocala,

HOTARASTEI

Art.1.Se aproba Iectilicarea bugetului Consiliului Local al comunei Magura, judelul Buzeu,
penhu anul 2015, in conformitate anexa nr. 1 caie constituie paile integrant:i din prezenta

Art.2.Cheltuielile prevazute in bugetul loca-L pentru anul 2015 reprezinte fimita maxime cate
nu poate fi depa$ite, iar modificdrile se vor face in confomdtate cu prevedenle legale.

Art.3.Lista obiectivelor de irvestitii pentru anuL 2015 nu se modifica.
Art.4.Se insSrcineazi Primarul comunei Mdgura, p n aparatul de specialitate, cu ducerea la

indeplinire a prezentei hotdrari.
Art.S.Prezenta hotd-re.re se va comunica Institutiei Piefectului Judetului Buzau, in vederea

exercitErii contLolului de legalitate, Primar-ului comunei Magura si, prin grija secretarului comunei
Magura va fi aduse la cunogiinld publicd. Aceaste hotdrere a fost adoptata de cStre ConsiliuL Local al
comunei MAgura in Sedinla de in datd din 17 decembrie 2015, cu respectarea prevedeiilor art 45,
a l i n .  {2 t  L le ra  ,a  d in  Legea  n r .  2 t f , / 2001  a  admi r ' s t - rd r 'F i  pqb ' i t e  l ocJe .  c r  mod : (a r i l e  E
completarile ulterioare, cu un tri-. 4e J-lotLrri din nr' total de a consiiieri locali prezenli si 11
consilieri loca1i in funclie. ' . .. : ':..

Contrasel]lneaza,secretruTune,
l|ii\t-


