JUDEłUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL ZĂBALA
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli şi planului bugetului din
venituri proprii şi subvenŃii, pe secŃiune, detaliat la venituri, pe capitole şi subcapitole pe anul
2016
Consiliul local al comunei Zăbala, judeŃul Covasna întrunit în şedinŃa de ordinară din data de
29 februarie 2016

Analizând Expunerea de motive cu privire la rectificarea bugetului local de venituri şi
cheltuieli şi planului bugetului din venituri proprii si subventii pe secŃiune detaliat la venituri pe
capitole si subcapitole anul 2016, întocmit şi iniŃiat de D- nul viceprimar,
Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 3/2016 a Consiliului Local Zăbala, cu privire la la
adoptarea Bugetului General al unităŃii administrativ -teritoriale pe anul 2016,
Având în vedere prevederile Deciziei şefului de administraŃie al AdministraŃiei JudeŃene a
FinanŃelor Publice Covasna nr. 1/15.02.2016 privind repartizarea pe unităŃi administrativ- teritoriale
a sumelor defalcate din TVA, aprobate prin H.G. nr. 36/2016 pentru finanŃarea acordării în anul
2016, a stimulentului educaŃional, sub forma de tichete sociale pentru grădiniŃă,
Având în vedere prevederile art. 19 alin. (2), art. 20 din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (4) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind
administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 115 alin. (1) lit. „b”, din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Aprobă rectificarea bugetului general al comunei Zăbala pe anul 2016 pe secŃiune de
funcŃionare şi secŃiune de dezvoltare conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. Aprobă programul de investiŃii conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 3. Aprobă utilizarea excedentului în sumă de 278.940 lei, din anii precedenŃi pentru
finanŃarea secŃiunii de dezvoltare.

Art. 4. Aprobă utilizarea sumei de 40.000 lei din excedentul din anii precedenŃi pentru
finanŃarea secŃiunii de funcŃionare a activităŃii, venituri din utilizarea păşunilor, sursa E a comunei
Zăbala.
Art. 5. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează D- nul viceprimar,
Demes Botond.

Zăbala, la 15 februarie 2016

Viceprimar,
Demes Botond

