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HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Recaş

pe anul 2016 – nr. IV

Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere:
 proiectul de hotărâre inițiat de Primarul orașului Recaș privind necesitatea rectificării bugetului local

al oraşului Recaş pe anul 2016 – nr. IV;
 expunerea de motive a primarului orașului Recaș, înregistrată cu nr. 10.683 / 20.07.2016;
 referatul nr. 10.736 / 20.07.2016 întocmit de Serviciul Economic din cadrul Primăriei oraşului Recaş;
 prevederile Dispoziției primarului orașului Recaș nr. 169 / 02.06.2016, privind rectificarea bugetului

local al orașului Recaș pe anul 2016 – nr. IV; 
 prevederile Legii nr. 339/2015, privind bugetul de stat pe anul 2016;
 prevederile  Legii  nr.  273/2006,  privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  și  completărle

ulterioare;
 raportul  comisiei  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  local  oraş  Recaş,  prin  care  se  acordă

aviz favorabil;
 prevederile  art.  36 alin.  (1)  şi  alin.  (2)  lit.  b),  alin.  (4),  lit.  a),  şi  în temeiul  art.  45 din Legea nr.

215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – (1)  Se aprobă rectificarea  bugetului  local al oraşului Recaş pe anul 2016 – nr.  IV, conform
anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
               (2) Repartizarea pe capitole și subcapitole se găsește în anexa nr. 1 ce face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Se aprobă programul de investiții publice pe grupuri de investiții și surse de finanțare aferent
bugetului local rectificat, varianta IV, pe anul 2016.

Art. 3. – Sumele prevăzute şi aprobate în bugetul precedent la indicatorul 37.02.03, respectiv 37.02.04,
ce  reprezintă  vărsăminte  din  secţiunea  de  funcţionare  pentru  finanţarea  secţiunii  de  dezvoltare,  se
modifică după operarea în programul informatic de buget a prezentului referat. 

Art. 4. – Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri de încredinţează Serviciul Economic din cadrul
Primăriei oraşului Recaş.

Art. 5.  – Prezenta se comunică:
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
 Trezoreriei Timişoara;
 Primarului orașului Recaș;
 Secretarului oraşului Recaş;
 Serviciului Economic din cadrul primăriei;
 Cetăţenilor, prin afişare la sediul primăriei și mass-media.                      

                                                          Preşedinte de şedinţă                                Contrasemnează
                                                             Consilier                                               Secretar oraș
                                                   Mircea Cosmin ANTONESCU                Jr. Cătălina MOLDOVAN 

Recaş, 29.07.2016
Nr. 58
Adoptată cu 14 voturi “pentru”
Nr. de consilieri prezenți: 14
Nr. de mandate: 15
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INIŢIATOR: PRIMAR – ING. Teodor PAVEL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Recaş

pe anul 2016 – nr. IV

Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere:
 expunerea de motive a primarului orașului  Recaș, înregistrată cu nr.  10.683 / 20.07.2016 privind

necesitatea rectificării bugetului local al oraşului Recaş pe anul 2016 – nr. IV;
 referatul nr. 10.736 / 20.07.2016 întocmit de Serviciul Economic din cadrul Primăriei oraşului Recaş;
 prevederile Dispoziției primarului orașului Recaș nr. 169 / 02.06.2016, privind rectificarea bugetului

local al orașului Recaș pe anul 2016 – nr. IV; 
 prevederile Legii nr. 339/2015, privind bugetul de stat pe anul 2016;
 prevederile  Legii  nr.  273/2006,  privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  și  completărle

ulterioare;
 raportul  comisiei  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  local  oraş  Recaş,  prin  care  se  acordă

aviz _________;
 prevederile  art.  36 alin.  (1)  şi  alin.  (2)  lit.  b),  alin.  (4),  lit.  a),  şi  în temeiul  art.  45 din Legea nr.

215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – (1)  Se aprobă rectificarea  bugetului  local al oraşului Recaş pe anul 2016 – nr.  IV, conform
anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
               (2) Repartizarea pe capitole și subcapitole se găsește în anexa nr. 1 ce face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Se aprobă programul de investiții publice pe grupuri de investiții și surse de finanțare aferent
bugetului local rectificat, varianta IV, pe anul 2016.

Art. 3. – Sumele prevăzute şi aprobate în bugetul precedent la indicatorul 37.02.03, respectiv 37.02.04,
ce  reprezintă  vărsăminte  din  secţiunea  de  funcţionare  pentru  finanţarea  secţiunii  de  dezvoltare,  se
modifică după operarea în programul informatic de buget a prezentului referat. 

Art. 4. – Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri de încredinţează Serviciul Economic din cadrul
Primăriei oraşului Recaş.

Art. 5.  – Prezenta se comunică:
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
 Trezoreriei Timişoara;
 Primarului orașului Recaș;
 Secretarului oraşului Recaş;
 Serviciului Economic din cadrul primăriei;
 Cetăţenilor, prin afişare la sediul primăriei și mass-media.                      

            Președinte de ședință                                        Contrasemnează
                                                                Secretar Oraş

                                                                                                     Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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