
ROMANIA 
JUDEŢUL GORJ 
COMUNA PADES 

CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE NR. 
Privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016 

i 

Consiliul local al Comunei Pades, Judeţul Gorj; 
Având in vedere; 

Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
- Raportul compartimentului financiar - contabil din cadrul Primăriei 

Comunei Pades intocmit in acest sens; 
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate; 
- Adresele transmise de către AJFP Gorj cu privire la modificarea repartizării 

pe trimestre a sumelor din T V A utlizate pentru echilibrarea bugetelor locale; 
- Prevederile Legii nr.339/2015 de aprobare a Bugetului de Stat pe anul 2016; 
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale; 
- Prevederile Legii nr.82/1991 republicata - Legea contabilitatii; 
- Prevederile Legii nr.270/2013 - Legea finanţelor publice; 
- Prevederile art 36(4) lit."a" din Legea Nr.215/2001 republicata ; 
In temeiul art.45 alin.(2) lit."a" si art. 115 alin .(1) lit."b" din Legea Nr. 

215/2001 republicata privind Administraţia publica locala, cu modificările si completările 
ulterioare: 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. l . Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al Comunei Pades 
Jud.Gorj pe anul 2016, detaliat la partea de venituri si cheltuieli pe capitole si subcapitole, iar 
la partea de cheltuieli pe capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole si aliniate 
conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Bugetul local al comunei se stabileste la venituri in suma de 5.294,00 mii lei, 
iar la cheltuieli in suma de 5.294,00 mii lei. 

Art.2. Bugetul local al Comunei Pades ,Jud.Gorj, se stabileste la secţiunea de 
funcţionare la partea de venituri in suma de 4.659,00 mii lei, iar la partea de cheltuieli in 
suma de 4.659,00 mii lei. 

ART3. Bugetul local al Comunei Pades, judeţul Gorj, se stabileste la secţiunea 
de dezvoltare la partea de venituri in suma de 635,00 mii lei, iar la partea de cheltuieli in 
suma de 635,00 mii lei. 

Art. 7. Compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului Comunei Pades va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari. 

PREŞEDINTE ŞEDINŢA 
CONSILIER TUHASU ION 

NR. ^ / 18.07.2016 
adoptata cu un nr de 11 voturi 
pentru, 1 vot împotr iva , din totalul 
de 13 consil ieri in funcţ ie . 

CONTRASEMNEAZA 
\SECRETAR COMUNA, 
ARGINTARU NITA 


