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ROMÂNIA 

 JUDEŢUL  SATU  MARE 
COMUNA  APA 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  APA 
____________________________________________________________________________________ 

 HOTĂRÂREA  Nr. 8 / 28.01.2016 
privind aprobarea bugetului local al comunei Apa pe anul 2016 şi a programului de investiţii aferent 

anului 2016. 
                                      
                           Consiliul Local al comunei Apa, jud. Satu Mare ,întrunit în şedinţa  ordinară în data de 28 
ianuarie 2016; 
                            Având în vedere: 
- prevederile  Legii Bugetului de stat pe anul 2016,nr. 339/2015; 
- prevederilor art.33 alin.(1-4),art.39 ,art.41 din Legea finanţelor publice nr.273/2006, cu modificările şi 

completările  ulterioare; 
- prevederile art.36,alin.4 lit.a,  coroborat cu prevederile art. 45,alin.(2), lit.a  din Legea administraţiei 

publice locale nr.   215/2001  republicată cu completarile ulterioare;      
- adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Satu Mare nr. 9530/2016, privind repartizarea unor 

sume pentru fundamentarea bugetului local al comunei Apa; 
- adresa Consiliului Judeţean nr. 1349/25.01.2016 privind repartizarea unor sume pentru fundamentarea 

bugetului local al comunei Apa; 
- luând în considerare  expunerea de  motive nr. 90/22.01.2016 ,  raportul de specialitate nr. 91/22.01.2016 , 

avizul favorabil dat de comisia de specialitate a consiliului local,  
În temeiul  art. 36 alin. (4) lit. (a) şi art. 45 alin. (2), lit.a) din Legea 215/2001,  a administraţiei 

publice locale, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 
                                                                         HOTĂRĂŞTE 
 
 
                Art.1  Se aprobă bugetul comunei Apa pe anul 2016 în valoare de  3.224.000 lei, la partea de 
venituri , iar la partea de cheltuieli în sumă de 3.224.000 lei la care se adaugă şi excedentul anului 2015 în 
sumă de 2.745.400 lei repartizat conform anexei 1.                                                                                                    
               Art. 2 Se aprobă programul de investiţii pe anul 2016 conform anexelor 2 şi 3. 
               Art. 3 Primarul comunei Apa în calitate de ordonator principal de credite şi contabila primăriei se  
încredinţează cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001, republicata 

cu completarile ulterioare, privind administratia publica locala, cu un numar de 8 voturi “pentru”; 

0“abtineri”; 0“impotriva” .             

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                   CONTRASEMNEAZĂ       
         Rusu  Viorel                                                                             Secretar U.A.T.                   
                                                                                                         Moldovan  Vasile 

 
 
 
 
 


