
ROMANIA
JUDETUL BUZAU

CONSILIUL LOCAL
AL COMUNEI MAGURA

Hoterare
pdvind aprobarea Bugetului propriu al comunei Mdgura pentru anul 2016

Consiliul Local al comunei Mdgura
- Avdnd in vedere:
- expunerea Primarului comunei Megura inregistrata sub nr' 166 din 28

decembrie 20 l5:
- proiectul cle hotarare iniliat de primarul comunei MAgura, inregistrat

sub nr. 167 din 28 decembrie 2Oi5;
- Raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr' 168 din

28 decembrie 2015;
- avizul d.e legalitate a,1 secretarului comunei dat pe proiectul de hotSrr4re;
- avizul Corlrisiilor de specialitate a Consiliului Local;
- prevederile art. 4, a1in.(i), literele,,b",,,c"si,,d", a1in. (2) literele,b"si ,,,c",

a1in. (el, art. 5, alin. 3 1itera,,a-', ,,b", si,,c" , afin. (5), a'1in (6), alin (7), si alin
(8) din fegea n:. 339 din t8 decernbrie 2015 a bugetului de stat pe anul
2016;

- prevederile art. 1, a1in. (2) litera "a", att 2, pct' 50 si 51, art 4 alin (1-
6), art. 5, art. 14, art. 19 a1in. (i), \itera "a", ast. 26, art' 28, art' 32 alin (1)
litera "a" si "c", art. 34, art. 36, art. 39 a-1in (8), art. zt1, art' 42, art' 45, si art
46 din Legea rlt, 273 din 29 iunie 2006 {*actualizat6*} privind finarle1e
publice ldcale;

- Aclresa nr. 48018/2015 a Administraliei Judelene a Finanlelor Publice
Buzdu prin care ne sunt comunicate sumele defalcate din tara pe valoare
ad6ugaL pentru finanlarea cheltuielilor descentra,lizate 1a nivelui comunelor,
oraqelor si municiPiilor;

- Adresa t'tt. +AOOOTZO t5 a Administraliei Judelene a Finanlelor Publice
Buzau prin cafe ne sunt comunicate sumele si cotele defalcate din unele
veni tur i  a le bugctulL, i  de sta- :

- Aclresa nr. a8I65l2OI5 a Administraliei Judelene a Finalle1or Publice
Buzau pnn care ne sunt comunicate sumele defalcate din taxa pe valoare
addugata pentm finanlarea cheltuielilor descentralizate 1a nivelul comunelor,
oraqelor si municipiilor;

- Adresele nr. 781;782172.01.2016 a1e Consiliului Judelean Buzdu prin
care ni se trar-rsmit HCJ Buzd'u nr. I I 2Ol5 privind repartizarea pe comllne'
oraqe si municipii a sumei de 8.961.000 lei reprezentand sume defalcate din
impozitul pe venit, in vederea echilibrdrii bugetelor loca1e pentru achitarea
arieratelor, pentru rambursarea ratelor la imprumuturile contractate in baza
OUG nr. ilZotS ti HCJ nr. 2/2015 pentm suslinerea programelor de
dezvoltare loca1a si pentru proiectele de infrastructura care necesita
cohnallare locala Pe anul 20 15;



in temeiul art. 36 a1in. (i), alin. (2) lit. "b" si alin' (4) 1itera,,a" si art 45
alin. (2) titera ,,a" din Legea administraliei publice 1oca1e nr ' 275 I
200l,republicath

HOTARASTD:

Art.l.Se aprobA Bugetul c1e venituri si cheltuieli al comunei Magura,
cuprinzAnd secliunea de funclionare si secliunea de dezvoltare, pe arul 2016

Art,2.Bugetul de venituri si cheltuieti a1 comunei Magura detaliat 1a
venituri p"..pitol. si subcapitole si 1a cheltuieli pe capitole, titlud, articole de
cheltuieli, subcapitole si paragrafe pe anul 2016, se prez)nt6' conform anexei
nr. 1 1a prezenta hoterare, care face parte integranti din aceasta'

Rri.g.Se aproba lista obiectivelor de investilii conform alexei nr' 2 la
prezenta hotarare, cale face parte integranta din aceasta

Att.4.Pfezentahotdfareva|rcomunicatalnstitulieiPrelectuluiJudelului
BuzAu in veclerea exercitadi controlului cu privire 1a legalitate, adusa la
indeplinire de catre Primar, prin aparatut de specialitate cu atribulii in acest
clomeniu, iar 1a cunoqtinlA publicA prin grij a Secretarului comunei Migura'

AceastahotS.rAreafostadoptatedeci t reConsi l iu lLoca' la lcomuner
Mdgura in qedinla ordinard din 28 iaruarie 2016, cu resP:cta1e.1 nrSve{eri111
art]45, alin. (1) din Legea nr. T'Sl2aol a admini;,(ratiei publice loca1e, cu

. . r+^ - i ^ - ,a  r l e  rV  vn t r r r i  d in  r r  t o ta l  demodific;ile si compietArile ulterioane, cu un nr' de lU voturi din nr' total de
\0 consilieri locali prezenti si 11 consilieri 1oca1i in funclie'prezenti si 11 consilieri locali

Contrasemneaza,
Secretan comuna.
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