
CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA                                              Avizat                                                         

JUDE UL ARAD                                                                             Secretar  

 

PROIECT  

                                                H O T Ă R Â R E A   NR.   
Din data de ______________ 

cu privire la rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2016 

 

Co siliul lo al al o u ei Livada, jude ul Arad 

Având în vedere: 

-  raportul privind rectificarea bugetului pe anul 2016 al ordonatorului principal 

de redite privi d oportu itatea re tifi ării  
- adresele nr. 4419/31.08.2016; ale Dire iei Ge erale Regio ale a Fi a elor 

Pu li e Ti işoara- Ad i istra ia Jude ea ă a Fi a elor Pu li e Arad   și adresa r. 
13.657/20.09.2016 

         - prevederile art. 9 ali   di   Legea /   privi d fi a ele pu li e lo ale, u 
odifi ările şi o pletările ulterioare  

         - prevederile art.  al. . lit a. di  Legea /  a ad i istra iei pu lice locale, 

repu li ată, u odifi ările şi o pletările ulterioare 

          

I  te eiul art.  ali    di  Legea r. /  a ad i istra iei pu li e lo ale, 
repu li ată, u odifi ările şi o pletările ulterioare 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
Art. 1.  Se re tifi ă   ugetul  o u ei Livada jud Arad  , de la 4.772,29 mii lei  la 

4.787,09mii lei la ve ituri şi heltuieli pe a ul 6 conform anexei nr.1, ce face parte 

di  preze ta hotărâre. 
Art.  Se apro ă modificarea listei o ie tivelor de i vesti ii o form anexei nr. 2 ce face 

parte i tegra tă di  preze ta hotărâre.  
Se o u i ă u: 

- I stitu ia Prefe tului Jude ului Arad 

- Primarul comunei Livada 

- Co parti e tul o ta ilitate di  adrul Pri ăriei Livada 

 

 

Inițiator de proiect                                                                Contrasemnează     
     Primar                                                                                     secretar                                                                 

Bimbo Iosif                                   Răcănel Ionela Nadia   

        



COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, ţUGET-

FINAN E, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUţLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, 
AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE 

COMUNALĂ, PROTEC IA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMER  

 

 

HOTĂRÂRE DE AVIZARE 

Din data de______________ 

 

cu privire la rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2016 

 

Di  partea o isiei ai sus a i tite au fost preze i: 
dl. ERB MILITON –pre edinte de comisie   
dna.FLORșNCU A ALEXANDRINA –secretar  

dl. TĂR AN NELU –membru 

dl. TEF DORIN –MARIUS – membru 

dl. DELIMAN VASILE FLORENTIN – membru  

dl.PĂșU AN NșCU-SIMION – membru  

dl.AUREL BĂLA  -membru 

dl.CÂNDEA CIPRIAN ANDREI –membru 

dl. CÂNDEA IOAN-TEODOR – membru  

 

S-a dez ătut proie tul de hotărâre cu privire la  rectificarea bugetului comunei Livada 

pe tru a ul , hotărâre are se avizează_______________________. 

 

 

Preşedi te Secretar 

Șer  Milito                                                               Flori uța Alexa drina   
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