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JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SAGEATA

CONSILIUL LOCAL SAGEATA

     H O T Ă R Â R E
privind execuţia bugetului local al comunei Sageata  pe trimestrul I al anului 2016

Consiliul local al comunei Sageata, judeţul Buzău
Având în vedere:
   - expunerea de motive a primarului comunei Sageata ,domnul Dr.Sorin Tanase înregistrată la nr.
43/2016,
   - referatul  de specialitate intocmit de compartimentul contabilitate, inregistrat la nr.44/2016,
   -  avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sageata;
   -  avizul de legalitate al secretarului comunei , inregistrat la nr.45/19.04.2016;
In conformitate cu :
   - prevederile art.49, alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare,
   -  prevederile art.1 si art.2 din   Legea  contabilităţii nr.82/1991, republicata,
   - prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr.82/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice ,
precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2016, 
   - prevederile Hotărârii Consiliului local Sageata  nr. 11/29.01.2016 privind aprobarea bugetului propriu
al Comunei Sageata, judeţul Buzău, cu modificarile si completarile ulterioare  , 
   -  prevederile Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;
   - prevederile art.36 alin.2,lit. b şi alin.4 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul prevederilor art.45 şi art.115 alin.1,lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art.1 (1) Se aprobă execuţia bugetului local al comunei Sageata , judetul Buzau , pe trimestrul I  al anului
2016, după cum urmează:

BUGET LOCAL
VENITURI                                                                                 mii lei
-prevederi bugetare iniţiale 31.344,90
- prevederi bugetare trim IV 26.436,78
-încasări realizate 1.425,12

CHELTUIELI                                                                                mii lei
-credite bugetare iniţiale 31.344,21
- credite bugetare trim IV 26.436,78
-plăţi efectuate 1.158,73

(2) Se aproba executia bugetului sectiunii de functionare pe trimestrul I 2016:

VENITURI                                                                             mii lei



-prevederi bugetare iniţiale 5.039,01
- prevederi bugetare  trim IV 1.487,18
-încasări realizate 1.064,54

CHELTUIELI                                                                             mii lei
-credite bugetare iniţiale 5.039,01
- credite bugetare trim IV 1.487,78
-plăţi efectuate 1.064,54

 

(3) Se aproba executia bugetului sectiunii de dezvoltare  pe trimestrul I 2016:

VENITURI                                                                                mii lei
-prevederi bugetare iniţiale 26.305,89
- prevederi bugetare trim III 24.949
-încasări realizate 94,19

CHELTUIELI                                                                              mii lei
-credite bugetare iniţiale -
- credite bugetare trim III -
-plăţi efectuate -

(4) Se aproba executia bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii , pe trimestrul I al 
anului 2016

     VENITURI
                                                                                             mii lei
-prevederi bugetare iniţiale -
- prevederi bugetare trim IV -
-încasări realizate -

CHELTUIELI
                                                                                             mii lei
-credite bugetare iniţiale -
- credite bugetare trim IV -
-plăţi efectuate -

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE



VENITURI                                                                                  -mii lei-
-prevederi bugetare iniţiale -
- prevederi bugetare trim IV -
-încasări realizate -

CHELTUIELI                                                                               -mii lei-
-prevederi bugetare iniţiale -
- prevederi bugetare trim IV -
- plati efectuate -

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
VENITURI                                                                                     -lei-
-prevederi bugetare iniţiale -
- prevederi bugetare trim IV -
-încasări realizate -

CHELTUIELI                                                                                  -lei-
 credite bugetare iniţiale -
 credite bugetare trim IV -
 plăţi efectuate -

Art.2 Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor interesate.

              
           Presedinte de Sedinta,
              Consilier local ,                                              Contrasemneaza,
           Craciun   Nela Carmen                                              Secretar,
                                                                             Viorica Raimonda Iancu       
                                                                                                                

  

  Nr. 21  , Sageata  - Buzău, 28.04.2016 ;

  Hotărâre a fost adoptat de Consiliul local al comunei  Sageata  în şedinţa ordinară din  data de 
28.04.2016  cu respectarea prevederilor art. 45, alin.1,  din Legea nr. 215/2001, a administraiei publice 
locale , ( R2) , cu un număr de  8  voturi pentru ,                                                                                            
0 abţineri şi 4  voturi împotrivă  , din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi   consilieri prezenţi la 
şedinta 12  ;


	Consiliul local al comunei Sageata, judeţul Buzău
	Art.1 (1) Se aprobă execuţia bugetului local al comunei Sageata , judetul Buzau , pe trimestrul I al anului 2016, după cum urmează:

