
JUDEŢUL COVASNA 
COMUNA ZĂBALA 
PRIMAR 
                                          
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

cu privire la rectificarea bugetului general al comunei Zăbala pe anul 2016 pe secţiune de 

funcţionare şi secţiune de dezvoltare şi validarea Dispoziţiei primarului nr. 308/2016 cu 

privire la modificarea repartiz ării pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoare 

adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate pe secțiune de funcționare 

 

Consiliul local al comunei Zăbala, judeţul Covasna întrunit în şedinţa de ordinară din data 

de 8  septembrie 2016, 

 

Analizând Expunerea de motive cu privire la rectificarea bugetului general al comunei 

Zăbala pe anul 2016 pe secţiune de funcţionare şi secţiune de dezvoltare şi validarea Dispoziţiei 

primarului nr. 308/2016 cu privire la modificarea repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din 

taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate pe secțiune de funcționare, 

întocmit şi ini ţiat de Dl primar, 

Având în vedere HCL nr. 3/28.01.2016 cu privire la adoptarea Bugetului General al 

unităţii administrativ- teritoriale pe anul 2016, 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (2), art. 20 şi art. 71 alin. (4) din Legea 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere prevederile art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere Dispoziția primarului nr. 308/2016 cu privire la modificarea repartizării 

pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 

descentralizate pe secțiune de funcționare, 

Având în vedere Decizia șefului de administrație al Administrației Județene a Finanțelor 

Publice Covasna nr. 06/22.08.2016 privind repartizarea pe unități administrativ –teritoriale a 

sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 

orașelor și municipiilor, alocate prin Ordonanța Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificare 

bugetului de stat pe anul 2016, 

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (4) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 



În temeiul  art. 115 alin. (1) lit. „b”, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Validează nr. 308/2016 cu privire la modificarea repartizării pe trimestre a 

cheltuielilor bugetului local. 

Art. 2. Aprobă rectificarea bugetului general al comunei Zăbala pe anul 2016 pe secţiune 

de funcţionare şi secţiune de dezvoltare conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează D- nul primar, Fejér 

Levente. 

 

 
Zăbala, la  2016 
 
 

     Primar,    
        Fejér Levente 


