ROMANIA
JUDETUL DIMBOVITA
CONSILIUL LOCAL GAESTI
HOTARlRE

privind respingerea proiectului de hotarire privind
aprobarea bugetul local de venituri si chettuieli,
bugetul activitatilor finantate integral
sau partial din venituri proprii pentru sectiunea
de
functionare si sectiunea de dezvoltare venituri
si
cheltuieli, lista lucrarilor de investitii finantate din
bugetul local si din venituri proprii si utilizarea fondului
de rulment in cursul anului 2016
Consiliul Local Gaesti judetul Dimbovita
Avind in vedere:
'expunerea de motive intocmita de d-nur primar
Gheorghe Grigore;
'raportul nr' 1493101.02.20t6. intocmit de serviciul
Buget-coniabilitate
din cadrul primariei Gaesti;
-adresa nr'153310/30.t2,20t5.a Directiei
de Finante Dimbovita prin

care
au fost repartizate sume pentru finantarea
cheltuielilor descentralizate si pentru echilibrarea
bugetelor
locale;

'adresa nr' srZ 306122.ot.2016. prin care ni se
comunica trimestrializarea
sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului
de stat;
'adresa nr. t300122.01.20t6 de ta consiliulJudetean
Dimbovita prin care
se repartizeaza conform HcJ 45/2t.ot.2016.18,5%
dln impozitut pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale;

'raportul comisiei buget'finante , administrarea
domeniului public si privat din

cadrul Consiliului Local Gaesti

'prevederile art' 39 din Legea finantelor publice
locale nr. 237/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare;
'prevederile art. 36 alin. 4 lit. a din Legea
administratiei publice locale
nr, 21S/2O01cu modificarile si completarite
ulterioare;
In temeiul art' 45 alin. 2 lit. a din
Legea nr. 2uil/2oolprivind administratia
publica locala cu modificarile
si completarile ulterioare
HOTAMSTE

Articol unic - se respinge Proiectul de
hotarire privind aprobarea bugetul local
de venituri si
cheltuieli' bugetul activitatitor finantate
integral sau partiar din venituri proprii pentru
sectiunea de
functionare si sectiunea de dezvoltare
venituri si cheltuieli, lista tucrarilor de
investitii
finantate
din bugetul locat si din venituri proprii
si utilizarea fondului de rulment
in
cursulanului
2016
deoarece nu s'a intrunit cvorumul pr.u"rri
l. art. 45 alin. 2 lit.a Jin 1"g". nr.275/200tprivind
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modificarire sicomptetarire ulterioare,
adica, votutmajoritatii
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Contrasemneaza,
Secretar,

Andrei Camelia

