
ROMANIA

JUDETUL OLT

CONSILIUL LOCAL ORASULUI PIATRA OLT

HOTARARE

Cu privire la: rectificare buget local pe anul 2016

Consiliul Local al orasului Piatra Olt,

Avand in vedere:

- Adresa nr.1730111.03.2016,a AJFP Olt,sume defalcate din taxa pe valoarea
adatgata pentru bugetele locale pe anul 20l6,curepartizare pe trimestre.

-Adresa nr.8125.02.2016,a parohiei Criva,din orasul Piatra Olt,prin care solicita
achizitionarea unui clopot pentru biserica cu hramul,,SF.Ierarh Nicolae,,.

- Raporful de specialitate 73.078114.03.2016 al Primarului orasului Ptatra Olt,prin
care solicitarectificareabugetului,

-HCL.nr.8/08.02.2016,cu privire la aprobarea bugetului pe anul 2016,

-Prevederile 49 alin (5) si (6) , art .50 ,alin (1) si alin (2) din Legea 27312006
privind finantele publice locale republicata,modifi cata si completata.

Prevederile art 19 din OUG 34 12006 cu privire la atribuirea contractelor de
achizitre publica ,cu modificarile si completarile ulterioare

Dispozitiile art.36 alin (4) din Legea Administratiei publice locale nr.2l5l200l,
republicata, modificata si completata.

Raportul Comisiei Economice Administrarea Domeniului Public si Privat ,din
cadrul Consiliului Local

In temeiul art.45 alin.(l) si art.115 din Legea Administratiei publice locale
nr.2l5l200l, republicata, modif,cata si completata;

HOTARASTE

Art.1 Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2016 dupa cum :urmeaza,

- diminuare cu suma de 19.0001ei in Trim.IV 20l6,la sume defalcate din taxa pe
valoarea adatgatapentru finantarea cheltuielilor descentralizate si suplimentarea
cu aceiasi suma in Trm.I 20l6,si concomitent diminuarea cu suma de 19.000 lei
Trim.IV 20 1 6 la cap.65 .02,,lnvatamint,,-cheltuieli de personal si suplimentarea cu
aceiasi suma in Trim.I.2O16.



Art 2 Se aproba achizitionarea unui clopot la parohia Criva in suma de 7 500 lei

Se rectifica bugetul la capitolul 67 .02,, cultura ,recreere si religie ,, dupa cum
vrrneaza

Subcapitol 67 .02.06,, servicii religioase,,. . . . . . ..0 lei

Din care artTl cheltttieli de capital

7l0l}l,, constructii, ...-.8 000 lei

7l\l\2,,masiniinstalatii,,... ........+8000lei

Art 3 Se aproba lista de investitii pe anul 2016 cl modificarile facute in buget

Art.4Prezenta se va comunica la.

-Institutia Prefectului Judetului Olt

-A.J.F.P OLT

-Trezoreia Slatina

-Primarului Orasului Piatra Olt

-Comisiilor de specialitate
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PRESEDINTE

SECRETAR,

Nr 21 din 17.03.2016


