
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA PREUTEŞTI 

CONSILIUL LOCAL 
  

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea rectificării bugetului local și  constiturii fondului de rezervă bugetară aferent Bugetului 

local de venituri și cheltuieli  ai comunei Preutești pe anul 2015 
 
Consiliul local al comunei Preutești,  având în vedere: 
Expunerea de motive a primarului comunei Preuteşti, judeţul Suceava privind aprobarea rectificării bugetului local 
și utilizării fondului de rezervă bugetară înregistrată la  nr.8192 din 15.10.2015;; 
  -  Raportul biroului financiar contabil şi achiziţii publice din cadrul Primăriei Comunei Preuteşti înregistrat la 
nr.884 din 13.11.2015; 
 - Raportul comisiei de specialitate nr.1 pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, 
a instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, a societăţilor comerciale de interes local, cooperare 
interinstituţională pe plan intern şi extern, programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, agricultură, 
gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism înregistrat la nr. 8286 din 7.12.2015; 
- preverile art.19 alin.(2) , art. 36 alin.(2),  art.49 alin.(7), art. 56  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, 
cu modificările și completările ulterioare; 
În conformitate cu  art. 36, alin.(4) lit. a) din Legea   nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,                                                 
În temeiul  art.45 alin.(2) lit.a  şi art. 115, alin (1), lit. b) din Legea   nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,                                                 
 
 
                                                        H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E:  
 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local și  constiturea fondului de rezervă bugetară aferent Bugetului local de 
venituri și cheltuieli  al comunei Preutești pe anul 2015 conform anexei nr.1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă modificarea  listei obiectivelor de  investiţii  pentru anul 2015 conform anexei nr.2, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4. Primarul comunei şi Biroul financiar contabil și achiziții publice din cadrul primăriei vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
Art.5. Hotărârea se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Suceava- pentru controlul legalităţii, primarului 
comunei şi se va  aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale 
 
 
 
 

Preşedinte de şedinţa,                                                  Contrasemnează :                                                                                             
Costina Florin                                                  Secretar comună, 
                                                                   Iațcu Emilia  
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