JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SINE$TI
HOTARARE
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL LA NIVELUL COMUNEI SINESTI, JUDEIUL
PENTRU ANUL 2016, A PROGRAMULUI AN!JAL DE ACHIZIIII SI LlSTEI OBIECTIVELOR
INVESTIIII
Consiliullocal

IALOMIIA,
DE

al comunei Sinesti, judetul lalomita,

Avand in vedere:
- prevederile 339/2015 privind bugetului de stat pentru 2016, Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile §i completarile ulterioare,
- Hotararea nr. 13 din 27.01.2016, a Consiliului Judetean lalornita:
- Adresele Administratiei
Judetene
a Finantelor Publice lalornita nr. 255456/30.12.2015,
nr.
IL GSTZ
976/19.01.2016, privind repartizarea sumelor defalcate si a cote lor defalcate din irnpozltul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale si repartizarea sumelor defalcate din TV A, pentru finantarea cheltuielilor descentralizate pe anul
2016;
Exarninand:
- expunerea de motive a primarului comunei Sinesti,
- raportul comisiei de specialitate,
- referatul compartimentului de specialitate,
In temeiul art.45 alin. (2) lit.a) coroborat cu art. 36 alin. (2) lit. b) §i alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001
privind adrninlstratia publica locala, republicata, cu modiflcarile §i cornpletarile ulterioare,
HOT
Art.1 - Se aproba bugetul
urrneaza:

local consolidat

A RA$

T E:

la nivelul comunei Sinesti, judetul lalomita, pe anul 2016, dupa cum

A. Se aproba bugetul local, sectlunea

de functlonare

§i dezvoltare,sursa

A,

la nivelul comunei Sinesti,

judetul lalornita, pe anul 2016, conform anexei nr. 1, ce face parte integranta din prezenta.
B. Se aproba bugetul de venituri proprii §i subventii sectlunea

de functlonare

§i dezvoltare,sursa

E, la

nivelul comunei Sinesti, judetul lalornita, pe anul 2016, conform anexei nr. 2, ce face parte integranta din prezenta.
Art.2 - Se aproba Lista obiectivelor
de investijii
si Programul annual de achizitii, la nivelul comunei Sine§ti,
judetul lalornita, pe anul 2016, conform anexelor nr. 3 §i nr. 4, ce fac parte integranta din prezenta.
Art.3 - Se aproba utilizarea sumei de 3 600 000 lei reprezentand excedent bugetar la data de 31.12.2015, pentru
flnantarea cheltuielilor de la sectiunea de dezvoltare. pe anul 2016, sursa A .
Art.S - Prezenta hotarare va fi transrnisa pe site-ul www.mai.gov.ro §i afisata pe site-ul www.primariasinestiil.ro
de
catre primar §i compartimentul

contabilitate

§i va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului Local

precum §i cornunicata lnstltutiei Prefectului - judetul lalomita, de catre secretarul comunei.
Art.6 - Primarul comunei §i compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor aduce
la indeplinire prevederile prezentei hotarari,

