JUDEŢUL OLT
COMUNA IANCU JIANU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE

t

• Cu privire la: -APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI ,BUGETULUI
INTERGRAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENŢII PE ANUL 2016 AL COMUNEI IANCU
JIANUJUD.OLT.

Consiliul local al comunei Iancu Jianujudeţul Olt
Luând in discuţie raportul nr.448 din 25.01.2016 al compartimentului contabilitate
-avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local,nr.519,522,524/2016.
-adresa OT 92639/29.12.2015 a A.J.F.P.OLTcu privire la repartizarea trimestriala a sumelor defalcate din
TVA si adresa CJ OLT nr 826/2016 cu privire la cotele defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale;
-prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr.339/2015;
-prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice loca|e,cu modificările si completările ulterioare;
-gradul de realizare a veniturilor proprii incasate in ultimii 2 ani -art.l4(7) din Legea nr.273/2006;
-HG m\569//2015 pentru aprobarea normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru
naveta la si de la locul de munca al cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din invatamantul
preuniversitar de stat;
-Legea nr. 1/2011 r- a educaţiei nationale-art. 105(2).
-OUG nr. 5 7/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul
2016,precum,prorogarea unor termene şi unele măsuri fiscal -bugetare;
-art. 112(1) din Legea nr.l 15/2015 pentru alegerea autorităţilor administrratiei publice locale,pentru
, modificarea legii administraţiei publice locale nr.215/2001,precum si pentru modificarea si completarea
legii nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali;
-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică,cu modificările
ulterioare;
In temeiul prevederilor art.36 alin.(4) litera " a " ,art. 45 alin. 1.si art. 115 alin.l lit.b din Legea
nr.215/2001 privind adminstraţia publică locală,republicată,cu modificările şi completările ulterioare
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE :
ART. 1 .Aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Iancu Jianu,bugetul integral de venituri
proprii si subvenţii pe anul 2016,potrivit anexelor parte integranta din prezenta.
Ivenituri buget local.
II- " cheltuieli buget local.
IIIbuget integral din venituri proprii si subvenţii.
IVprogram de investiţii.
ART.2.Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Iancu Jianu si Instituţiei Prefectului-Jud.Olt

Preşedinte de şedinţă
Stănilă Constantin
NR.5 din 28.01

Aprobată cu 13 voturi pentru,0 -împotrivă,0-abţineri

Contrasemneză
Secretar Preda R^odica

