ROMANIA
JUDET'UI, PRAHOVA
CONSII-IUt, LOCAIAL COMUNEI SOIMARI
HOTARARE

Privind rectificarea bugetului local

de

venituri si cheltuieti al comunei Soimari pe anul2016

Yazartd Fisa cu Indioatori pentru bugetul local alocati din unele venituri ale bugetului
<le stat pe anul 2016 conform Deciziei Directorului Ceneral al D.G.F.R.P.Ploiesti nr
(t339129.09.2016
Yazand Fisa cu Indicatori pentru bugetul local alocati din unele venituri ale bugetului

cfe stat pe anul 2016, conform Deciziei Directorului Gr:neral

al

DGFRP Ploiesti ff.

6372t06.10.2016
Yazan'd Fisa cu Indicatori pentru bugetul local alocatj din unele venituri ale bugetului
cle stat pe anul 2016 conform Deciziei Directorului General al D.G.F.R.P.Ploiesti
nr.6560125.10.i!016.
Yazand referatul sefului birou din cadrul biroului financiar contabil,asistenta sociala
inregistrat la m.7684 din 24.10.2016 si nr. 7882din 26.10.2016 prin care solicita rectihcarea
trugetului local
Yazand referatul Scolii Gimanaziale Minerva Alexandrescu Comuna
Sioimari,inregistrat sub nr 2140119.I0.2016 prin care se suplinrenteaza cu suma de 24.000 lei
sumele defalcale din TVA pt finantarea cheltuielilor de personal pt personalul din invatamantul
p,reuniversitar de stat,
Yazarfi ref-eratul Scolii Gimanaziale Minerva Alexandrescu Comuna Soimari , nr
1880126.10.2016 prin care se suplimenteaza cu suma de 20.000 lei astfel: suma de 20.000 lei ,
suma defalcata ptr. sustinerea cheltuielilor materiale cf art 10,1 al 2 lit b-d t.egea Ed Nat nr.
112011

Yazand Hotararea C.J.Ph nr. 14112016 prin care este alocata Comunei Soimari pentru
re,alizare lucrari de investitii in parteneriat cu C.IPH in anul 2016, suma de 150.000 lei si a
I-l.C,J. PH nr 1:;412016 prin care se modifica denumirea obiectivului de investitii aprobat initial
a se realiza in parteneriat cu CJ PH Moderniz,are drumuri locale- asfaltare pe o lungim e de 2200
comuna Soimari , cu noua denumire ,, Asfaltare drum local Zapodia Mare
comuna

nrl

-

Soimari",

Yazartd referatele de necesitate inregistrate sub nr 7-\37 si 73381 18.10.2016 privind
r:altzarca unor obiective de investitii
Avand in vedere prevederile Legii nr.33912015- t.egea bugetului de stat pe anul 2016,
Avand in vedere prevederile art. 23 si art. 25 ale t.egii nr. 27312006 privind finantele
publice locale,cu modificarile si cornpletarile ulterioare,
In tenreiul art.36 alin4 lit a din Legea nr.21512001 privind administratia publica locala ,
republicata cu nrodificarile si completarile ulterioare.
Clonsiliul local

al comunei Soimari iudetul Prahova

hotaraste

:

Art. l. (1) Se realizeaza suplimentarea bu
194.000 lei atat la venituri cat si la cheltuieli, astfel i
veniturile va fi de 4.020.520lei iar cel de cheltuieli va
(2)Detalierea bugetului rectifi cat
anexa nr. I care face parte integranta din prezenta
(3)Se aproba lista de investitii pe an
parte integranta din prezenta hotarare.
(4)Se aproba programul de investitii
anexefor pe anii 2017 ,2018,2019 care fac parte integran
Art.2.Cu ducere la indeplinire a prevederil
comunei prin biroul financiar contabil din cadrul apar
Art.3 Prezenta hotarare va fi adusa la su
interesate de catre secretarul comunei SOIMARI
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