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Horenenna nr.l0 /zols

RBCTIFICAREA I}I]GT]TULUI LOCAI, PE ANUL 2015

Avand in vedere proiectr,rl de hotarare initiat si prezentat de dl.Covaci Ion, primar al

comunei Sarasau inbazaraporlului compartimentului financiar- contabil din aparatul primarului,

insotit de expunerea de motive la proiect , avtzul secretarului comunei ;

lnbaza prevederilor:
-Legii nr.27312006 privind finantele pr-rblice locale, cu modificarile si completarile ulterioarel
-Legii nr"18612014 privind bugetul de stat pe anul 2015 ;

-Ordinului comurl al Ministerului Administratiei Publice nr.24412010 si a Ministerului Finantelor Publice

nr.2.651DA10 pentru aplicarea metodogiilor de aplicare a unor prevederi din Legea nr.27312006 privind

finantele publice locale ;

-Deciziei nr.19/5.08.2015 a Administratiei judeter-re a Finantelor Publice Maramures pentru repar1,izarea

pe unitati administrative teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate pentru finantarea hotararilor judecatoresti pentrll plata salariilor in unitatile de invatamant

preuniversitar de stat;
- Deciziei nr.20l13.08.2015 a Administratiei.judetene a F-inantelor Publice Maramures pentru repatlizarea

influentelor la nivelul rnaxirn al cheltuielilor de personal al unitatilor administrative teritoriale pe anul

2015.
In temeiul prevederilor art.3B si ale aft.46 din Legea nr.2l512001republicata privind administratia

publica locala, Consiliului local al comunei Sarasau intrunit in sedinta ordinara in data de 31 aLrgust

2ol5adoPtaurmatoarea 
hotarare:

Art.1.-Se aproba rectificarea bugetului local al comunei Sarasau pe anul 2015 aprobat prin
Hotararea nr. 5 12015, cu modificarile ulterioare, prin suplimentare, atat la partea de venituri cat si la cea

de clreltuielicu suma de 92 mii lei, confonn anexeinr.l la prezenta hotarare
BLrgetul local rectificat cuprinde la partea de venituri suma de 7 "551,57 mii lei si la cea de

clreltLrieli suma de 8.710,73 rnii lei.
Art.3.-Prezenta hotarare se comunica :

-Primarului comunei Sarasau ,

-Contabilitatii din aparatul primarului ;

-Secretarului comunei Sarasau ;

-D.G.F.P.C.F.S. Maramures I

-Cetatenilor comuuei prin aducere la cunostinta publica ;

- ln stituti e i Prefectr-r lu i- j udetu I Marartrure s.
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