CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVADA
JUDE ULăARADăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă

Avizat
secretar

PROIECT
HOT RÂREAăNR.ă
Din data de ________________
cu privire la aprobarea bugetului
comunei Livada pentru anul 2016
ConsiliulălocalăalăcomuneiăLivada,ăjude ulăArad
Având în vedere:
- raportul privind aprobarea bugetului pe anul 2016 al ordonatorului principal de credite
privind necesitateaăaprob riiăbugetului
- adreseleă Administra ieiă Jude eneă aă Finan eloră ă Publiceă Aradă nr. 17155/30.12.2015,
782/19.01.2016, 16987/29.12.2015
- adresa nr. 1327/27.01.2016 aăConsiliuluiăJudețeanăAradă
- prevederile Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016
- prevederile art. 19 alin 1 lit a din Legea 273/2006 privindăfinan eleăpubliceălocale,ăcuă
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare
- prevederile art. 36 al. 4. lit a. din Legea 215/2001 a administra ieiă publiceă locale,ă
republicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare
In temeiul art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001 aăadministra ieiăpubliceălocale,ă
republicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.ă 1.ă Seă ă aprob ă bugetulă comuneiă Livadaă ,ă jude ulă Arad pentru anul 2016, la venituri
4.770 mii lei, iar la cheltuieli 4.770 mii lei, conformăanexeiănr.1,ăceăfaceăparteăintegrant ădină
prezentaăhot râreă.
Art.ă2ăăSeăaprob ădetaliereaăcheltuielilorăbugetuluiălocalăpeăanulă2016ăconformăanexeiănr.ă
2ăceăfaceăparteăintegrant ădinăprezentaăhot râreă
Art. 3.ăSeăaprob lista obiectivelor de investi iiăpeăanulă2016 conform anexei nr. 3, ce fac
parteăintegrant ădinăprezentaăhot râreă.
Art.4 Seăaprob ăbugetulăinstitu iilorăpubliceăşiăactivit iiăfinan ateăintegralăsauăpar ialădină
venituriăpropriiăalăŞcoliiăGimnazialeăLivadaăpeăanulă2016, în suma de 6.000ăleiăatâtălaăvenituriăşiă
cheltuieli, conform anexei nr.4,ăcareăfaceăparteăintegrant ădinăprezentaăhot râre.
Seăcomunic ăcu:
- Institu iaăPrefectuluiăJude uluiăArad
- CompartimentulăcontabilitateădinăcadrulăPrim rieiăcomuneiăLivadaă
- Administra iaăJude ean ăaăFinan elorăPublice Arad
- Primarul comunei Livada , jud. Arad
Ini iatorădeăproiectăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăContrasemneaz
ŞerbăMilitonăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
secretar
MarianaăElizaăOtl can

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICOSOCIAL ,ăBUGET-FINAN E,ăADMINISTRAREAăDOMENIULUIăPUBLICăŞIă
PRIVATăALăCOMUNEI,ăAGRICULTUR ,ăGOSPOD RIRE
COMUNAL ,ăPROTEC IAăMEDIULUI,ăSERVICIIăŞIăCOMER

HOTĂRÂRE DE AVIZARE
Din data de______________
Cu privire la aprobarea bugetului
comunei Livada pentru anul 2016

Dinăparteaăcomisieiămaiăsusăamintiteăauăfostăprezen i:
- dl. Bimbo Iosif- presedinte
- dl.ăăMatişăAdrian- secretar
- d-na. Florincuta Alexandrina
- dl.ăăŞoicaăAdrian
- dl. Somesan Ione
- dl. Cândea Andrei
- dl. Axinte Vasile
S-aădezb tutăproiectulădeăhot râreăcuăprivireălaă aprobarea bugetului
comunei Livada pentru anul 2016,ăhot râreăcareăseăavizeaz ________________.
Preşedinte
Secretar
BimboăIosifăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăMatişăAdriană

