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ROMANIA
JUDETUL COVASNA
COMUNA BATANI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE A NR,35/20T5
privitoare la aprobarea rectfficarii bugetului general
anului 2015

al

comunei Bdlani pe trimestrul

III

a

Consiliul.Local Batani
intrunit in sedinta sa extraordinara din luna AUG 2015
Yazand expunerea de motive al primarului prin care arata necesitatea
modificarii bugetului looal pe trimestrul III al anului 2015 atatlapartea de venituri cat si la
partea de cheltuieli prin cuprinderea sumelor rcpartizate prin OG nr.2012075 privind rectificarea
bugetului statului pe anul 2015 luand in considerare adresele nr.17.156105.08.2015 a
administratia Judeteana a Finantelor Publice Covasna
Respectand prevederile Legii nr. 186/2014legea bugetului de stat pe anul
2015,
rnbaza prevederilor art.50 alin (2) litera ,,b,, din Le'gea finantelor publice
nr.27312006, Legea nr. 18612014Legea bugetului de stat pe anul 2015,
ln temeiul aliniatul(2) litera (b) si aliniatul (4) litera(a) din art. 36 ; aliniatul
(l) din art 45 alin (6) si art.1 1 5 aliniatul (l) litera ,,b,, din Legea nr.21512001a administratiei
publica locala republicata

HOTARESTE

trimestrul
anexei

III

nr.2

Art.l. Se aprobd rectificarea bugetului general al comunei Bdfani pe
a anului 2015 conform anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare
Art.2.Se aproba modificarea listei de investitii aprobat pe anul 2015 conform

carc face parte integanta din prezenta hotarare

Art.3.Cu aducere la indeplinire

a prezentei hotarare se

comunei

Batani

PRESEDINTE D
PETER

,ll

august 2015.
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ROMANIA
Judetul COVASNA
Consiliul local al comunei

COML|NA BATANI

cf

BATANI

4202177

privind apr
conformitate cu

de maximum 1.600

si compretarea unor acte normative,

mii lei, in

precu:t:i ;,1" #t?,o"nr.u

modificarea

Consiliul Local al Comunei Batani
Intrunit in sedinta sa o

ului nr. 64/2007 privind

completr
9/
lor
tinand seama de preved
tehnica legislativa pentru elabo
completarile ulterioare

1 09 /2009, cu
modifi carile
ublice locale, cu modificarile
si
enta a Guvernului nr.2/2015
si alte m_asuri, precum si cu
cele
nenta si functionarea Comisiei
de
ile ulterioare,
'' 24/2000 privind
normele de
a, cu modificarile si

luand in considerare pri
adoptata la Strasbourg la 15

lropeana a autonomiei locale,

pentru modificarea si
ale Hotararii Guvernului nr.
autorizare a imprumuturilor

ocl
tinand seama de preved,
Codul civil, republicata, cu
mo<
luand act de:
,"',,",",.i],13gt:?i;]

nr' I 99/1997,
Legea nr- 287/2009 privind
contracte sau conventii,
a
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catre primarur comunei BATANT,
in caritatea sa de

de resort din cadrul aparatului
de speciaritate ar primarurui,

precum si de raportul comisiei
de specialitate a consiliului
Local BATANI .,
In temeiur prevederiror art.36arin 'rzr
siarin
,il
iol p);
45_arin. (2), art.63 alin. (l)
lit' c) si arin' (4) rit. c), precum .i
ur" u.t r j ur;n. it j ri,.ij,
(3),
(s) si (6) din L"g.u
administratiei publice locale
nt'ztstiool,.r republicata, cu-#odificarire
"*i.
si compretarire urterioare.
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HOTARESTE
Art' 1' Se aproba

;rri]t"'

contractarea de Ia Ministerul Finantelor publice
a unui imprumut din
din privatizare in varoare a.
,nu*irum r.ooo
cu o maturirate de maxinrum
r/3

,;il;;

vI

I se face pentru asigurarea finantarii
Art.z.Contractarea imprumutului prevaz* t"
"n.
proiectului Modernizarea Drumuri Forestiere in comuna Batani judetul Covasna , contract de
finantare nr. C-125b01107150005/19.01.2012, pentru care va fi intocmita cerereapentru
autorizar ea contractarii imprumutu lui.
Art.3. Din bugetul local al comunei BATANI se asigura iltegral plata serviciului al
datoriei publice locale aferent imprumutului prevazut la art. l.
Art.4. (1) Pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal
de credite are obligatia sa publice pe pagina de intemet a comunei BATANI urmatoarele date:
a) hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum si orice modificari si/sau
completari ale acesteia;
b) valoarea imprumutului contractat/in valuta de contract; '
c) gradul de indatorare a comunei BATANI ;
d) durata serviciului datorjei publice locale, cu precizarea perioadei de gratiq si a perioadei de
rambursare a imprumutului;
e) dobanzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecarei finantari rambursabile;
f) platile efectuate din fiecare finantare rambursabila.
(2) Datele prevazute la alin. (1) se actualizeaza in prima decada a fiecarui trimestru pentru
trimestrul expirat, sub sanctiunile prevazute de lege.
Art. 5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul Comunei

BATANI

Art. 6. Prezentahotarare se comunica, prin intermediul secretarului comunei , in
termenul prevazut de lege, primarului comunei si prefectului judetului Covasna si se aduce
cunostinta publica prin afisarea la sediul primariei, precum si pe pagina de internet

www.nag),bacon.ro

.

Batani , 11 august 2015
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