ROMANIA
JUDETUL COVASNA
COMUNA BATANI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR16 I2OI6
privitoare la aprobarea bugetului general sl Consiliul Local al comunei Bdlani pe anul 2016

Consiliul Local al comunei Batani intrunit in gedinla ordinard din data de 02.02.2016,
Ludnd act de raportul de specialitate, intocmit de cdtre compartimentul buget finante contabilitate ,
Jin cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Batani, expunerea de motive a primarului
comunei , in calitate de inifiator, , de raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local,
Constatdnd necesitatea aprobdrii Bugetului local de Venituri gi Cheltuieli al comunei Batani pe
anul 2016,

finAnd seama de prevederile Legii nr. 2412000 privind normele de tehnicd legislativi pentru
elaborarea actelor normative, republicat[, cu modificdrile gi complet[rile ulterioare,

findnd cont de publicarea pe site-ul comunei Batani a proiectului Bugetului local de venituri gi
cheltuieli al comunei Batani pe anul 2016in scopul dezbaterii publice a acestuia,
in conformitate cu prevederile Legii nr. 339115.12.2015 a Sugetului de stat pe anul2016,
in baza adresei D.G.R.F.P Covasna nr. 30294-30295,12016 privind repartizarea pe an 9i pe
trimestre a sumelor aprobate prin decizia nr.l9 gi 20 12015 gefului Administratiei Judetene a Finanlelor
Publice.

Avdnd in vedere adresa cu nr. 3I712016 a Consiliului Judefean Covasna privind alocarea de sume
defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale, respectiv sume alocate din cotele defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,
Inbaza Legii nr. 21312006, actuahzatd, privind finanJele publice locale,
AvAnd in vedere Situalia privind plAille restante inregistrate la 31.12.2015 la nivelul comunei
Batani ,
in temeiul art.79, al.l, lit. ,,a" din Legea nr.273129.06.2006, privind finanlele publice locale
actualizatd,
inbaza art.36, al.2,lit.,,b", pct. 4,lit, ,,a" din Legea nr.2l5l200l, republicatd gi actualizald,
privind administrafia public[ locald,
"in temeiul art.45, alin.2lit. ,,a" din Legea nr,215123.04.2001, republicatd gi actualizata privind
administra{ia publicd localS,

HOTARESTE
Art.l.(l) Se aprobd bugetul general centralizat al comunei BdJani pe anul 2016 pe secliuni,
conform anexa nr,1 laprezenta hotdrdre care face parle integrantd din prezenlahotdrdre
(2) Se aproba programul de investitie pe anul 2016 , conform anexa nr. 2 la przenta
parte
hotarare care face
integrantd a hotdr6rii.
Art,2 . Se aproba utilizarea excedentului anilor precedenfi pentru ulilizarea in anul 2016 pentru
finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in suma de 1567000 lei .
Art.3 Cu aducere la indeolinire a orezentei hotarare se incredinteazaorimarul comunei
Batani
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