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CONSILIUL LOCAL 

 

H O T A R A R E 
 

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016, 

 

Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta convocata de indata 

27.04.2016 ce a avut loc la sediul primariei Curcani, avand in vedere: 

 Proiectul de hotarare initiat de primar; 

 Rapoartele de specialitate al compartimentului contabilitate, prin contabil Cringasu 

Viorel; 

 dispozitiile  Legii  nr.186 /2014  privind  bugetul de  stat pe anul  2015; 

 dispozitiile Legii  nr.52/2003  privind transparenta  decizionala  in  administratia  publica; 

 

In temeiul art.45, alin(2) lit. a) din Legea Administratiei Publice Locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

 

H O T A R A S T E  
 

          Art.1 Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016,  

conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.  

 Art. 2 Se aproba investitia:  Lucrari de instalare echipament de iluminare stradala. 

          Art.3 Cu ducere la indeplinire a hotararii se insarcineaza Compartimentul financiar-

contabil. 

 Secretarul comunei va comunica prezenta celor interesati 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Bold Aurica 

 

Nr.31                         

       Nr.consilieri,total- 15 

Adoptata  la  Curcani                                                              Nr. consilieri prezenti - 15 

Astazi, 27.04.2016                                                                  Nr.voturi pentru  14                                                                                   

                                                                                     Nr.voturi impotriva-  

                                                                                                Abtineri - 1                                                    

                                                                                  Contrasemneaza   de legalitate , 

                                                                                   Secretar , Ileana DAYAN 
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JUDETUL CALARASI 

CONSILIUL LOCAL CURCANI 

  

PROCES - VERBAL 
 

 Incheiat astazi 27.04.2016, in sedinta convocata de indata a Consiliului Local Curcani, 

avand urmatoarea ordine de zi :  

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 

 

 

Secretarul comunei face prezenta consilierilor si declara sedinta legal constituita, fiind 

prezenti 15 consilieri din totalul de 15.   

Se da citire convocatorului, dispozitiei Primarului de convocare si anunta ordinea de zi, 

mai sus prezentata, care se aproba cu 15 voturi pentru. 

Se trece la punctul nr. 1 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului 

de venituri si cheltuieli pe anul 2016 

In continuare se trece la discutii pe marginea materialelor prezentate. 

D-nul primar ia cuvantul si arata necesitatea rectificarii unor sume din bugetul local. 

Nefiind inscrieri la cuvant, proiectul de hotarare se supune la vot si se aproba cu 14 voturi 

pentru si o abtinere.  

 

Nemaifiind discutii, presedintele de sedinta multumeste consilierilor pentru participare si 

declara sedinta inchisa. 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA, 

consilier, 

                                                         Bold Aurica                                   Intocmit  secretar, 

                                                                                                               Ileana DAYAN 
 


