
1

          R O M Â N I A
        JUDEŢUL ALBA
  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ

  CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂREA NR.5
privind aprobarea bugetului UAT Oraşul Ocna Mureş şi a Listelor de investiţii aferente

anului 2016 conform anexelor nr. 1 – 17 care fac parte integrantă din prezenta.

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data
de 28.01.2016 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.55/18.01.2016, de către primarul
oraşului Ocna Mureş,  Vinteler Silviu;

Având în vedere: referatul  si raportul nr.1372/28.01.2016 înaintate de către  Serviciul
buget-contabilitate, resurse umane  din cadrul Direcţiei economice, avizul favorabil al comisiilor
de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, Procesul verbal nr.20066/31.12.2016
de afişare a proiectului de buget şi a listelor de investiţii, coroborate cu dispoziţiile cuprinse în
Legea nr.339/19.12.2015 a bugetului de stat pentru anul 2016, Legea 500/2002  privind finanţele
publice, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 273/29 iunie 2006 privind finanţele
publice locale, adresele Ministerului Finanţelor Publice nr.ABG_STZ_1211/18.01.2016 privind
repartiţia pe UAT Ocna Mures a sumelor defalcate din TVA, pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul oraşelor pentru anul 2016 în valoare de 7.944 mii lei şi pentru
echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2016 în valoare de 1.266 mii lei, Decizia
nr.225959/29.12.2015 privind sumele alocate din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale în valoare de 2.146 mii lei, adresa Consiliului Judeţean Alba
nr.540/II/B/b/6/14.01.2016 în care ne alocă la cote defalcate din impozitul pe venit suma de 161
mii lei;

În temeiul: art.36 alin.(4), lit.a) şi art.45 alin.(2), lit a), art.115 alin.(1), lit.b) din Legea
nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1: Se aprobă bugetul UAT Oraşul Ocna Mureş şi Listele de investiţii aferente anului
2016 conform anexelor nr. 1 – 17 care fac parte integrantă din prezenta .

Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.

 Se comunică la:
- Instituţia Prefectului- judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Direcţia economică;

  Ocna Mureş, 28 .01.2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
DR.ING.OLTEAN- DAN GLIGOR                                          SECRETAR ORAŞ,

PANDOR NICUŞOR

RED/DACT:G.M.A.
EX:5;ANEXE:17;                                            Notă: consilieri în functie:17; prezenti: 16 ; voturi pentru:16 .


