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H O T A N A R E A  n r .  1 8
pentru rectificarea bugetului local aferent anului 2O16

Consiliul local al comunei Tiganasi, judetul lasi;

Tinand cont de referatul nr. 119512016 intocmit de compartimentul
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tiganasi, j

Avand in vedere prevederile aft. 22 alin(S) din Normele metodologice
prevederilor Legii 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul
copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a
gradinita, aprobate prin HG 1512016;

Avand in vedere Decizia nr.973111.02.2016 a Directorului General al D.G
prin care se aproba repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru cheltuieli
comunelor si municipiilor, pentru finantarea drepturilor stabilite de Legea
stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind
defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor pentru gradinita;

Conform:
- dispozitiilor Hotararii nr. 01/2016 a Consiliului local al comunei Tiganasi de
brugetului local intial pentru anul 2016;
- prevederilor Legii nr.544 din 2001 cu privire la liberul acces la informatiile de
- dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 52 din 2003 cu privire la transparenta
administratia publica locala;
- dispozitiilor Legii nr.24 din 2000 cu privire la normele de tehnica legislativa, cu
completarile ulterioare;

In baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) 9i in temeiul art.
(,1) lit. a) coroborat cu art. 115 din Legea nr.215 din 2001 a administratiei
republicatS, cu modificirile gi completdrile ulterioare,

H o r A n A g r E :

Art.l. Se aproba rectilicarea bugetului local initial aferent anul 2016,

26152 mii lei, dupa cum urrneaza:

- la partea de venituri, cod indicator 11.02.02 - sume defalcate din TVA

dlescentralizate ale comunelor si municipiilor;

- la partea de cheltuieli - 65.02.50.57.02.03 - Alte cheltuieli in domeniul i

llichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita.
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Art.2. Primarul comuneiTiganasi prin com
ilndepli ni re prevederi le prezentei hoti rA ri.

Art.3. Secretarul comunei Tiganasi va a
institutiei si va comunica prezenta hotdrdre :
r Institutiei Prefectului- judetul la$i;
r Primarului comuneiTiganasi;
r Compartimentului financiar - contabilitate din

comunei Tiganasi, judetul lasi.
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