ROMANIA
JUDETUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL MAHMUDIA
Strada Geolog Vasile Bacalu nr.19
Localitatea Mahmudia, judet Tulcea
Telefon : 0240/545543
Fax: 0240/545390

HOTARAREA
nr.73 din 2 octombrie 2015
privind aprobarea bugetului creditelor interne pentru anul 2015

Consiliul local al comunei Mahmudia, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara din
data de 2 octombrie 2015 , legal constituita prezenti fiind majoritatea consilierilor ;

Luand act de ;
‐ conventia de imprumut cu nr.544977/17.09.2015 incheiata de comuna Mahmudia
cu Ministerul Finantelor Publice , in valoare de 777266 lei , in conditiile O.U.G Nr.2/2015 ,
pentru o perioada de 5 ani ;
‐ raportul de specialitate cu nr.4705 din 30 septembrie 2015, intocmit de
compartimentul contabilitate din cadrul Primariei comunei Mahmudia;
‐ proiectul de hotarare cu nr.153 din 30.09.2015, initiat si prezentat de catre doamna
Vramulet Gherghina , primarul comunei Mahmudia în calitatea sa de iniţiator, calitate
acordată de prevederile art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II‐a din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare ;
‐ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
Mahmudia;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile :

‐ Ordonanta Guvernului Romaniei nr.2/2015‐ pentru modificarea şi completarea
unor acte normative, precum şi alte măsuri cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea Consiliului Local Mahmudia cu nr. 57/30.07.2015 ‐ privind aporobarea
contractarii imprumutului in valoare de 777266 lei, in conditiile O.U.G Nr.2/2015 ;
‐ art.19 alin.1 lit.a) si art.61 alin.(1) din Legea nr.273/2006‐ privind finantele publice
locale cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art.36 alin(2) lit.b) , alin.(4) lit.b) art.45 alin.(2), lit b) din
Legea nr.215/2001 – republicata , a administratiei publice locale cu modificarile si
completarile ulterioare;
Consiliul local al comunei Mahmudia
hotaraste:
Art.1.‐ Se aproba bugetul creditelor interne pentru anul 2015, conform anexei nr.1
parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2.‐ Se aproba bugetul creditelor interne pentru anul 2015 – sectiunea de
dezvoltare, conform anexei nr.2 parte integranta a prezentei hotarari.
Art.3.‐ Se aproba lista obiectivelor de investitii pentru anul 2015 cu finantare externa
nerambursabila FEN postaderare, conform anexei nr.3 parte integranta a prezentei hotarari.
Art.4.‐ Prezenta Hotarare va fi adusa la indeplinire de catre : primarul comunei
Mahmudia in calitate de ordonator principal de credite, compartimentul contabilitate din
cadrul Primariei si comunicata Institutiei Prefectului – Judetul Tulcea prin grija secretarului
comunei Mahmudia.
Prezenta hotarare a fost adoptata astazi : 2 octombrie 2015, cu un numar de 9 voturi
,,Pentru ,, , ‐…. voturi ,,Abtineri,, ,‐…. voturi ,,Impotriva,, din totalul de 11 consilieri alesi.
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Anexa nr. 1 la H.C.L Nr.73 din 02.10.2015

BUGETUL DE CREDITE INTERNE PENTRU ANUL 2015

Denumire indicatori

Cod indic.

Mii lei
Propunere buget 2015

TOTAL VENITURI
OPERATIUNI FINANCIARE
Din care I.‐ alte operatiuni financiare
‐sume aferente creditelor interne
CHELTUIELI TOTALE
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE FEN POSTADERARE

0107
00.16
41.07
41.07.02
49.07
56

777.27
777.27
777.27
777.27
777.27
777.27

Cap.67.02. Cultura, recreere si religie
‐proiecte cu finantare externa nerambursabila

6702
56

166.61
166.61

Cap.84.02.Transporturi
Proiecte cu finantare din fonduri externe
nerambursabile FEN postaderare

8402
56

610.66
610.66
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Comuna Mahmudia
Judetul Tulcea
Anexa nr. 2 la H.C.L. Nr.73 din 02 octombrie 2015

BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2015
Sectiunea de dezvoltare

Denumire indicatori

Cod indic.

Propunere buget 2015

TOTAL VENITURI
OPERATIUNI FINANCIARE
Din care I.‐ alte operatiuni financiare
‐sume aferente creditelor interne
CHELTUIELI TOTALE
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE FEN POSTADERARE

0107
00.16
41.07
41.07.02
49.07
56

777.27
777.27
777.27
777.27
777.27
777.27

Cap.67.02. Cultura, recreere si religie
‐proiecte cu finantare externa nerambursabila

6702
56

166.61
166.61

Cap.84.02.Transporturi
Proiecte cu finantare din fonduri externe
nerambursabile FEN postaderare

8402
56

610.66
610.66
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