
ROMAAIIA
JUDETUL BUZAU

C ONSILIUL LOCAL TII{TESTI

privind aprobarea busetutu, ,rr#ror; lr:lf"f;i si cnehuieti ut consitiutui Locot
Tintesti pentru anul 2 016

COI{SILI(IL LOCAL AL COMUNEI TNTESTI

Avand in vedere:
o Iniliativa d-lui viceprimar, Lambru Iulian ;. Expunerea de motive a initiatorului inregistrata sub nr. tlgg6l3l.12.2Ol5;o Raportul compartimentului de contabilitate din cadrul apartului de specialitate al

primarului inregistrat sub nr. 1 1 998131.12.2015 ;o Avizul comun al comisiilor de specialitate ale Consiliului local nr.
42t0s.01.2016;

o Anuntul prin care se aduce Ia cunostinta publica proiectul de hotarare inregistrat
sub nr. 11995131.12.2015 ;. Dispozitia nr. 593124.12.2015 privind delegarea atributiilor viceprimarului
comunei Tintesti, pe perioada concediului de odihna al primarului comunei
Tintesti ;o Prevederile Legiinr.3391201,5 privind bugetul de stat pe anul 2016;o Prevederile art. 19 alin (l) Legea nr.27312006 privind finantele publice locale-
cu modificarile si completarile ulterioare ;. Adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Buzau .- Activitatea de
Trezorerie si contabilitate Publica - nr.4816512015 pentru sumele defalcate din
taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuilelior descentralizate la nivelul
comunei ;o Adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Buzau - Activit atea de
Trezorerie si contabilitate Publica - nr. 48000/2015 , pentru sume si cotele
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat ;o Adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Buzau - Activitatea de
Trezorerie si contabilitate Publica - nr. 48018/2015 pentru sume defalcate din
taxa pe valoare adaugata pentru finanatarea cheltuielilor descentralizate la nivel
de comuna;

r Adlesa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Buzau - Activitatea de
Trezorerie si Contabilitate Publica nr.774012016 privind repartizarea pe
trimestre a sumelor si cotelor defalcate din unele venituri ale buget[lui.de stat ;o Prevederile Legii nr. 5212003 (republicata) privind transparenta clecizionala in
administratia publica ;o Prevederile art. 36 alin. 2 litera b si alin 4 htera a din Legea nr 2 l5l20O1 a
administrafiei publice locale * cu modificarile si completarile llterioare ;

In temeiul art. 45, alineatul (2) litera a si art. 1 1 5 alin 1 litera b din l-,egea nr.
21512001, a administratiei publice locale -Republicata ;

HOTARASTE:



Art.I Se aproba bugetul consolidat de venituri si cheltuieli
comunei Tintesti pentru anul 2016 conform anexei , anexa
din prezenta hotarare.

al Consiliului local al
care face parte integranta

Art.2 Se aproba sinteza bugetului local pe anul 2016, detailat pe capitole si
subcapitole , atat la venituri cat si la cheltuieli conform anexei nr.1 anex a aare face parte
integranta din prezenta hotarare.

Art,3 Se aproba lista de investitii pe anul 2016 din bugetul local conform anexei nr.2 ,aflexa care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art.4 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al comunei pe
activitatea extrabugetara conform anexei nr. 3 , anexa care face
prezenta hotarare.
Art.S Primarul comunei va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin
compartimentul de specialitate

Art,6 Secretarul comunei va aduce la cunostinta publica si va comunica prezenta
hotarare autoritatilor si persoanelor interesate ;

lYr 10 i 29.01.2016
Tintesti

'e de sedinta:
e4 Radu M,

Contrasenxne&za
Secretar, Ghita Floarea
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, t Aceasta hotarare a fost adoptata de Consifiul- Local af comunei Tintesti, in sedinta din data de 29.01.2076r cu respectarea prevederij-or art. 45alin (2) litera a) din Legea nr. 2I5/20Ol I a administratiei publicel-ocale, republicata si actual :-zata r cu un numar db . 13 voturi,,perltru", 0,,abtineri" si 0 voturi ,,impotriva',,, din totalul de.13 consilieriin functie si 13 prezenti la sedinta.

anul 2016 privind
parte integranta din
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