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PROCES - WRBAL
incheiat astazi 16 septembrie 201 6 in gedinJ[

extraordinarS de lucru a Consiliului local Bleiesti

La deschiderea Eedintei extraordinare de lucru din data de 16 septembrie a.c. in sald sunt prezenti un numdr de 12 consilieri,

absent - . gedin{a este publicd. La qedintl participd de drept primarul qi secretarul localitd{ii Blejeqti.

Pregedinteledegedin{d d[citireprocesuluiverbalincheiatinqedintadelucru anterioard,respectivdindatade3laugust20l6.
Se solicit6 inscrieri la cuv6nt pentru discufii asupra obiec{iilor din procesul verbal incheiat in gedin}a anterioard din data de 3 1

august 2016.
Nefiind inscrieri la cuv6nt, discutii $i nici obiec{iuni asupra procesului verbal, se supune la vot.

Cine este PENTRU ? l2 consilieri
Cine se ABJINE? -
Esre cineva iuPorRtvAt -

Procesulverbalal$edinteianterioaredelucruaconsiliului localBlejeqtidindatade3laugust20l6afostaprobatfdrdobiecJiuni.

Primarul localitdtrii, doreqte sd se inscrie la cuvdnt 9i spune: in gedin{a viitoare va veni cu fotografii de la toaleta /grupul sanitar de

la grddinila Blejegti St6ngulani; la data de 3l august a.c. nu era finalizatLlucrarea de igienizare a cl6dirii. A vorbit 9i cu Burcea Marian, care

a spus ci niciodatd un a avut petarde lutificti cu care a dat in curte asa, a$a cum a sustrinut Ni{d ton in gedinta de consiliu local din 3l august

20t6.

Pregedintele de gedinld dd citire proiectului ordinei de zi:

a) Proiect de hotdrdre privind aprobarea rectificlrii bugetului local de venituri qi cheltuieli trimestrul III an bugetar 2016;

b) Proiect de hotdr6re privind aprobarea validdrii modificdrilor incluse conform Dispozi{iei primarului nr. 132106 iunie
' 2016 a.c. pentru modificarea repartizdrii pe trimestre a creditelor bugetare din trimestrul III in trimestrul II a.c. in

sum6 de 30 mii lei pentru plata indemnizatiei persoanelor cu handicap pe luna mai 2016 9i a Dispoziliei primarului nr.

136/15 iunie 2016 privind transferul de credite bugetare din fondul de rezemL bugetar[ la cap. 51.01.03 ,,autoritAli
publice,, in suml de 5 mii lei

c) Proiect de hotdrdre alegerea preqedintelui de qedin{d Consiliu Local Blejegti, pentru urmtrtoarele 3 luni;

d) Diverse

Preqedintele de gedin{tr supune la vot proiectul ordinei de zi:

Cine este PENTRU ? 12 consilieri
Cine se ABTINE? -

Esre cineva ivPOrnlvAf -

Proiectul ordinei de zi este aprobat fdr[ obiecJiuni, iar preEedintele de qedin][ trece la punctul nr. I al ordinei de zi: proiect de hotdrdre

privind aprobarea rectificdrii bugetului local de venituri qi cheltuieli trimestrul III an bugetar 2016;

Se dd citire materialului ce insole$te proiectul de hotdrdre, apoi prezintd proiectul de hotdrdre, iar in continuare soliciti inscrieri la cuvdnt pe

tema proiectului de hotdrdre qi a materialelor prezentate inainte.

Nici un consilier nu se inscrie la cuv6nt.
Totugi primarul localitAtrii doreqte sI spund; la documentatie se afl6 o adresb a ANCPI prin care ne repartizeazd suma de 132 mii lei in
vederea intocmirii documenta{iei pentru planurile parcelare din extravilanul localitatii gi primirea numerelor cadastrale.

Nemaifiind inscrieri la cuvdnt, pregedintele de qedin{b supune la vot proiectul de hotdrdre.

Cine este PENTRU ? 12 consilieri
Cine se ABTINE? -
Esre cineva iH,,lPorntvAl -
Cu un num6r de l2 voturi PENTRU, proiectul de hotfuare privind aprobarea rectificdrii bugetului local de venituri gi cheltuieli trimestrul III
an bugetar 2016;
de la punctul nr. I al ordinei de zi. este aprobat;

Pregddintele de qedinld trece la punctul nr. 2 al ordinei de zi:
b)Proiect de hotf,rdre privind aprobarea validtrrii modificdrilor incluse conform Dispoziliei primarului nr. 132106 iunie

2016 a.c. pentru modificarea repartizdrii pe trimestre a creditelor bugetare din trimestrul III in trimestrul II a.c. in

sumd de 30 mii lei pentru plata indemniza{iei persoanelor cu handicap pe luna mai 2016 9i a Dispozifiei primarului nr.

136/15 iunie 2016 privind transferul de credite bugetare din fondul de rezervb bugetar[ la cap. 51.01.03 ,,autoritAli
publice,, in sumd de 5 mii lei

Se dd citire materialului ce insoleite proiectul de hotdrdre, respectiv cele doul dispozi{ii nr. 132 din 06 iunie a.c. 9i 136 din 15 iunie 2016, iar

in continuare solicitd inscrieri la cuvdnt pe tema proiectului de hotdrdre gi a materialelor prezentate inainte.
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Nici un consilier nu se inscrie la cuvdnt.

Nemaifiind inscrieri la cuvdnt, pregedintele de qedinli supune la vot proiectul de hotdrdre de la punctul 2 al ordinei de zi.

Cine este PENTRU ? 12 consilieri
Cine se ABJINE? -
Este cineva itr,tPorRIvAl -
Cu un numlr de l2 voturi PENTRU, proiectul de hotdrdre privind aprobarea validlrii modificdrilor incluse conform Dispoziliei primarului

nr. 132106 iunie 2016 a.c. pentru modificarea repartizdrii pe trimestre a creditelor bugetare din trimestrul III in trimestrul II a.c. in sumd de

30 mii lei pentru plata indemnizaliei persoanelor cu handicap pe luna mai 2016 qi a Dispozi{iei primarului nr. 136/15 iunie 2016 privind

transferuldicreditebugetaredinfondulderezervlbugetardlacap.5l.0l.03,,autorit5ti publice,,insumdde5miilei delanunctulnr.2al
ordinei de zi. este aprobat;

Pregedintele de ;edin{Strece la punctul nr.3 al ordinei de zi:
c) Proiect de hotdrdre privind alegerea preqedintelui de gedin[6 Consiliu Local Blejeqti, pentru urm[toarele 3 luni

(octombrie, noiembrie decembrie);
Preqedintele de qedin{d solicitf, consilierilor si faci propuneri pentru alegerea pregedintelui.

Consilierul Ilie Florian se inscrie la cuvdnt qi vine cu propunerea pentru pre$edinte de $edin(a a consilierului BAJAN LIVIA MIRELA.

Nemaifiind alte ilropuneri din partea consilierilor, preqedintele de gedintd supune la vot propunerea lui llie Florian.

Cine este PENTRU Bdjan Livia ? 12 consilieri
Cine se ABIINE? -
Este cineva IMPOTRIVA? -

Cu un numir de 12 voturi PENTRU, proiectul de hotf,rdre privind alegerea preqedintelui de qedin{I Consiliu Local Blejeqti, pentru urmltoarele

3 luni (octombrie, noiembrie decembrie) in persoana lui BAIAN LIVIA MIRELA, de la punctul nr. 3 al ordinei de zi, este aprobaU

Pre5edintele de gedinli trece la punctul 4 al ordinei de zi: diverse

Invitl consilierii locali sf, se inscrie la cuvdnt: $erbana Constantin, Vlada Alexandru, Bijan Livia Mirela qi Ilie Florian.

Consilierul $erbana Constantin spune:este foarte supf,rat pentru cd aratd atat de urat curtea dispensarului uman din satul Blejeqti cdt 9i gardul

acestuiA care este distrus gi nimeni nu ia nici o mdsur6. Sandtatea este prioritar[ pentru oameni; estejalnic acolo cu aratA curtea fi gardul.

Consilierul Vlada Alexandru spune: au inceput gcolile 9i are copilul cls. I la qcoala Blejeqti; mobilierul in clase este de pe timpul lui, nu s-a

schimbat nimic. Bdncile sunt cojite, nu mai au fumir, bdncile sunt pline de aqchii, iqi prind copiii uniformele $i le rup in banci;

Consilierul Ilie Florian spune:de ce nu se completeazd locul vacant rdmas liber in consiliul local cu urmdtorul consilier??

Consilierul Bdjan Livia Mirela spune: a fost primitd o adresS la Primf,rie in care fumizorul de energie electricd ne spune ctr incepdnd cu data

de 19 septembrie a.c. datoriti unor lucrdri la re{eaua electricd, se va intrerupe fumizarea de energie electricd in localitate pe anumite

tronsoane; roagi consilierii pe aceastf, cale str anun{e gi ei oamenii din localitate, cu care se mai intdlnesc, sd qtie.

Viceprimarul localitAtii, $erbana Marian, rlspunde: a fost primarul la qcoal5" nu a g6sit directorul gcolii, a gisit un cadru didactic ce a spus cA

repara{iile mobilierului din clase au fost f6cute cu ajutorul pdrinlilor de copii gi a qoferilor de pe microbuzele qcolare; noi in calitate de

Consiliu Local nu putem investi in mobilierul gcolilor; este adevfuat gi cu dispensarul uman, vom Jine cont anul viitor. in legdturd cu

legisla{ia de pe proiectele de hotlr6ri, nu este deacord cu atdta legislaJie sd fie trecutd pe proiecte, sd se treacd mai putina legislatie....., ce

atdtealegi?????!!!!!

Secretarul spune: sunt uimitd de ceea ce poate spune viceprimarul; ata ceva nu a mai auzit......cum poate sd spunA ata cevd??????

Legislalia esle controlatl de Prefectura Teleorman, serviciul contencios adminitrativ qi totdeauna trebuie sd fim corec{i in tot ceea ce facem,

mai ales in legislalie.

primarul inscris la cuvAnt, rdspunde:aga cum a spus qi viceprimarul, nu avem voie sI investim in mobilierul qcolilor; la o qedin{d a

Consiliului de administratie al qcolii Blejegti directorul a spus cd mobilierul este al Consiliului Local Blejegti, Nu este adevarat, noi nu avem

in inventar mobilier qcolar. in legdturd cu locul de consilier declarat vacant nu il puteam propune spre validare pe urmatorul consilier local in
qedin{d extraordinard de lucru. Aceastl gedin{5 a fost necesar urgent convocarea ei. in legdturtr cu dispensarul uman, curtea qi imprejmuirea,

care,sunt de fapt in responsabilitatea medicului conform contractului de comodat, primbria qi-a propus pentru anul viitor sd cuprind[bani in

bugetul local pentru constructie gard; curf,{enia in curte este a$a cum am spus in sarcina medicului uman.

Nemaifiind inscrieri la cuvAnt din partea participantilor la ledinl{ pre$edintele de qedinfd declard inchise lucrdrile de qedinJ6.

iNrocrran m.,yry,

Sdvulescu Viviana

PRE$EDINTE DE $EDINTA,

$erbana Constantin



ROMANIA
coNsrLruL LocAL BLEJE9TI

JUDETUL TELEORMAN

HorAnAne
PRIVIND:aprobarea rectificdrii bugetului local de venituri Si

cheltuieli trimestrul lll an bugetar 2016

Consiliul Local al comunei Blejegti judelul Teleorman, intrunit in sedinla
extraordinari de lucru din data de rk, septembrie2Ot6, avdndin vedere:

- adresa administrafiei jude{ene a finanfelor publice
Teleorman nr. T803 STZ 2406 din 23 august 2016, inregistratd la
Primiria Blejegti cu nr. 5619 STZ 2425 din 25 august 2016,
inregistratd la Primiria Blejegti cu nr. 5619 din 24 august 2016;
adresa Diorecliei Generale de Sintezd a Politicilor Bugetare nr.
417389103.08.2016 inregistratdla Prim[ria Blejegti cu nr. 5609 din
24 august 2016; adresa Primiriei Blejegti nr. 5612 din 24 august
2016 prin care se solicitdTrezoreriei Videle deschidere cont lucriri
program nalional de cadastru qi carte funciard; adresa OCPI
Teleorman nr. 7999 din 19 august 2016 inregistratd Ia Primiria
Blejegti cu nr. 560815654 din 24 august 2016; contractul de
finan{are nr. 5613 incheiat la data de 24.08.2016 intre Primdria
Blejegti qi OCPI Teleorman; HCL nr. 7 din 16 februarie 2016
privind aprobarea bugetului local de venituri gi cheltuieli an bugetar
2016 Primdria Blejeqti; bugetul local de venituri ;i cheltueili
rectificat, intocmit de compartimentul contabilitate din cadrul
Primbriei Bleje;ti pentru care i;i asumd rdspunderea; raportul de
specialitate intocmit de compartimentul financiar contabil impozite
gi taxe din cadrul unitafli; expunerea de motive intocmitd de
primarul localit[1ii; raportul comisiei de specialitate al consiliului
Local BlejeEti jude{ul Teleorman ;
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in conformitote cu :

- -prevederile L. 2412000 norme de tehnicd legislativd pentru

elaborar ea actelor norrnative 12 modificatd gi completatd ulterior,"o,uo,,o,o,,,

-prevederile art. 12 qi art 20 Legli nr. 2731 2006 privind finanlele
publice lo cale modi ficatd Ei com pletatd ("o.,,,,,,u,'",*.,,i

-prevederile art. 36 alin. (2) Iit. ,d,, alin. (6) lit. ,,a,, pct. 2, att.63 alin. (1)

Iit. ,,c,, alin. (4) lit. ,,a,, art. Il7 lit. ,,a,, din Legea 215 I 200L privind
administra[ia publicd locald, republicatd,in anul 2007 modificatd ;i
completat d,,o,,,,,o o,,*,,,i

in temeiul art. 45 alin. (3) art. 115 alin. (1) lit. <b> din Legea 2t5/2OOt
privind administralia publici locali republicatS, modificati 9i completatd;

HorAnASrr:

Art.1. Se aprobd rectificarea bugetului local de venituri 9i cheltuieli pe

trimestrul lll an bugetar 20L6, in sumi totalS de L09 mii lei,

feprezent6nd sume defalcate din taxa pe valoarea adiugatd pentru

finanlarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei, , astfel:

) influenle in plus in sumd de 5 mii lei reprezent6nd procentul de

5% din valoarea diferenlelor salariale pentru personalul didactic

cSruia nu li s-au acordat diferentele salariale 9i pentru

peisonalul didactic care se pensioneazi dupd data intrdrii in
vigoare a Legii 85/2016;

F influenle in plus in sumd de 104 mii lei reprezentdnd sume

pentru plata drepturilor personalului didactic pensionat care

este indreptSlit sd primeascd diferente salariale pentru

perioada octombrie 2008 pdnd la 13 mai 201'1';

) influenle in plus in sumd de L35 mii lei reprezent6nd sume

pentru finanlarea lucrbrilor av6nd ca obiect sectoarele

cadastrale din cadrul unitdtii administrativ - teritoriale;
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HOTARARE
pnrulrub:aprobarea rectificirii bugetului local de venituri gi

cheltuieli trimestrul lll an bugetar 201G

Consiliul Local al comunei Blejegti judeful Teleorman, intrunit in gedinfa
extraordinari de lucru din data de t r. septemb rie 20L6, avdnd in vedere:

- adresa administra[iei judelene a finanfelor publice
Teleorman nr. T803 STZ 2406 dn 23 august 2016, inregistratl la
Prim[ria Blejeqti cu ru. 5619 STZ z4z5 din 25 august 2016,
inregistratd Ia Primrria Blejegti cu ru. 5619 din 24 august 2016;
adresa Diorec{iei Generale de Sintezd a Politicilor Bugetare nr.
417389103.08.2016 inregistratdlaPrim[ria Blejegti cu m. 5609 din
24 august 2016; adresa Primdriei Blejeqti nr. s6lz dn 24 august
2016 prin ca"re se solicitdTrezoreriei Videle deschidere cont luciari
program nalional de cadastru gi cafie funciar[; adresa OCPI
Teleorman nr. 7999 din 19 august 2016 inregistratd la Primdria
Blejegti cu nr. 560815654 din 24 august 2016; contractul de
finanlare nr. 5613 incheiat la data de 24.08.2016 inte primdria
Blejegti gi OCPI Teleorman; HCL ru. 7 din 16 februarie 2016
privind aprobarea bugetului local de venituri qi cheltuieli an bugetar
2016 Primiria Blejegti; bugetul local de venituri qi cheltueili
rectificat, intocmit de compartimentul contabil itate din cadrul
Primdriei Blejeqti pentru care igi asum6 rdspunderea; raportul de
specialitate ?ntocmit de compartimentul financiar contabil impozite
qi taxe din cadrul unitdfii; expunerea de motive intocmita de
primarul localitd[ii; raporful comisiei de specialit ate al consiliului
Local Blejeqti judeful Teleorman ;
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in conformitate cu :
- -prevederile L. 24l20AA nonne de tehnicd legislativd pentru
elaborarea actelor norrnative r2 modifi cati,;i completati ulterior,*-^.,,;
-prevederile art. 12 gi art 20 Legli nr. 2731 2006 privind finan{ele
publioe locale modificatl ;i completat5. (*o.-****,,i

-prevederile art. 36 alin. (2) lit. ,d,, alin. (6) lit. ,,a,, pct. 2, art.63 alin. (1)

lit. ,,c,, alin. (4) lit. ,,a,, art. Ll7 lit. ,,a,, din Legea 215 I 2AAI privind
administralia publica local5, republicat[ in anul 2007 modificatl gi

COmpletat d,uo *oo.o,^,,i

in temeiul art. 45 alin. (3) art. 115 alin. (1) lit. <b> din Legea 2L5/2OAL
privind administralia publicd localS republicatS, modificati pi completati;

HOTARA$TE:

Art.l. Se aprobi rectificarea bugetului local de venituri gi cheltuieli pe

trimestrul lll an bugetar 2AL6, ?n sumi totalS de 109 mii lei,

feprezent6nd sume defalcate din taxa pe valoarea addugati pentru
fflrair[ar ea r-f reftufefffur dc>Lcr rtr olirorc fo r u'vslurl uvr I rur rci, , o>tfsf.

) influenle in plus in sumi de 5 mii lei reprezent6nd procentul de

5% din valoarea diferentelor salariale pentru personalul didactic

ciruia nu li s-au acordat diferenlele salariale 5i pentru

peisonalul didactic care se pensioneazl dupi data intririi in

vigoare a Legii 85/2016;
) influenle ?n plus in suml de L04 mii lei reprezent6nd sume

pentru plata drepturilor personalului didactic pensionat care

este ?ndreptSlit sd primeasci diferente salariale pentru

perioada octombrie 2008 pini la 13 mat 20LL;

D influenfe in plus in sumS de 135 mii lei reprezentdnd sume

pentru finanlarea lucririlor av6nd ca obiect sectoarele

cadastrale din cadrul unititii administrativ - teritoriale;
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CONSILIUL LOCAL BLEJESTI

JUDETUL TELEORMA]\

HOTARARE
PRIVIND: alegerea presedintelui de sedinta Consiliu Local Blejesti, pentru

urmatoarele 3 luni

Consiliul local al comunei Blejesti-Teleorman, intrunit in gedinla extraordinar[
de lucru pe luna septembrie 2015 , avand in vedere:

-H.C.L. nr. 8 din 25 iulie 2A12 de aprobare a regulamentului de

organizare si functionare a Consiliului Local Blejesti; proiectul de

hotarare initiat de primarul comunei Blejesti ; proiectul de hotarare

initiat de primarul localitatii; avizul comisiilor de specialitate ale

Consiliului Local Blejesti ;

in conformitate cu:
-prevederile Legii w. 3512002 privind Regulamentul cadru de

organizare gi functionare a Consiliului Local, modificata ulterior
(MO 9012002);

-prevederile art. 35 alin. (1); art. 117lit.(a) din Legea 2|5D0AI
, privind administralia publicl locald, republicatd in anul 2007

modificatd gi completat6 (Mo r23lrebr.2007);

tn temeiu! art. 45 alin. 1 , art. 115, alin (1) , lit (( b ) din Legea 21512001privind
admini.strafia publicd locald, republicatd in anul 2007 modificatd pi completatd;

HOrAnAsrn:
Art.I.Alegerea pregedintelui de gedin!6 pentru urm5.toarele convocdri ale

Consilului Local Blejegti, pe o perioadd de 3 (trei) luni, respectiv octombrie,
noiembrie gi decembrie 2016.

Art.2.Se, alege in functia de presedinte al Consiliului Local Blejesti,
consilieruT B4JAN LIWA MIRELA.

Art.3.Pre;edintele de gedinla, iqi va desfd;ura activitatea conform atribuliilor
conferite prin Regulamentul de funclionare a Consiliului Local aprobat prin
HCL nr.3 din77 februarie 2009, precum;i celor conferite de Legea 2151200I
privind administralia publicd 1oca16, republicatd cu modificirile qi completdrile
ulterioare.
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Art.3.Secretarul comunei Blejegti judeful Teleorman, S€ va ocupa de
comunicar ea pr ezentei hotir6ri cdtre :

- Institulia Prefectului judefului Teleorman, pentru verificarea legalitilii;
primarul localitSlii;

- afiqareala avizied unit61ii, a Hotirdrii Consiliului Local ;

PRE$EDINTE DE SEDINTA,

,$erbana Constantin

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,

i h-'1 :4..'--
Viviana Savulescu

,'4

BI,EJESTI

Nr ln

Prezenta hotarare a fost adoptala astazi 16 septembrie a_c.

CVORUM: 13 consilieri in functie; 12 consilieri prezenti, din care: PENTRU

.-t,L o

12 ABTTNERI - ttworntvA _



ROMANIA
CONSILIUT LOCAL BLEJESTI

JUDETUL TETEORMAN

PRI'IND :aprobarea ffi r'or incruse conformDispozi,tiei primarurui nr. !32106 iunie 20r6u... p.ot.umodificarea repa rtizilnipe trimestre a creditero. nulrtare dintrimestrur Irr in trimestrul rr a.c. in sumi de 30 mii iei pentruplata indemniza[ieipersoanelor cu handicap pe Iuna mai 2016 gi aDispozifiei primarului nr. 136/15 iunie 20l6privind transferul decredite bugetare din fondur de rezervi buge tardtu-.up.
51'01.03 ,,autorififi pubrice,o in sumr de 5 mii lei

consiliul Local al comunei Blejegfi judeful Teleorman, intrunit ingedinfa extraordinardpe runa septemb rie 2015, avdnd tn vedere:- 
- 
emiterea disp oziliei primarului nr. 132 di'.n 06 iunie2016 pentru modificarea repartizdrii d t i*.rt , acreditelor bugetare din trimestrur III in trimestrur II a.c. tnsumd de 30 mii lei pentru plata indemni,ii;;;rrsoanelor

cu handicap pe luna mai iarc; dispozitri.'prilrr*lui nr.' 136 din 15'.06.2016 privind transferul de ,r;;;r; bugetaredin fondur de rezewd" bugetard Ia cap._ 51.0r.03 ,,autori{dfipublice,, in sumd de s.fi lei; bugetul rocar de venituriri cheltuieri rect ifrcat, intoinit de ,ornpurtimentulcontabilirate din cadrur primariei Brejb;d; ;;ractur de' frnan[arc m. 5613 incheiat ra data de 24.0g.2016 intrePrimdria Blejegti gi OCpI Teleorman; proiectul de hotarareinifiat de primarul localit5lii ce a fost dezbFttutin qedinfelepe comisii are consiliului Local, primin d aviz favorabil alacestora;
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in conformitate cu :

-Prevederile L. 2412004 norne
legistativa pentru elaborarea actelor

modificatd Ei completatd ulterior''o'*,,o'o'

-prevederile art. 5, att' 19, aft' 2A

Legea ff. 27312006 privind finanlele

modifi catl 9i completatl (Mo 6rs/rE iurie 2006);

, -prevederile art.36 alin. (1) alin. (2) lit. ))b)) alin. (4)

lit. ))a,) art. Il7 lit. "a" din Legea 2L512001 privind

administrafia publicd 1oca15, republicatd in anul

' 2007 modificatd gi completatd (Mo,23,0022mr;

in temeiul arr. 45 alin. (3) art. 115 alin. (1) lit. (b) din Legea215l200l

privind administra{ia publicd locald republicatd' modificatd qi

completatS;

HOTARA$TE:
I

Art.L. Se aprobd validarea modific6rilor incluse in bugetul local de

venituri qi cheltuieli, cu suma totali de 30 mii lei, a$a cum sunt

evidenliaie in Dispozilia nr. 132106 iunie 2016 pentru modificarea

rcpartizdrii pe trimestre a creditelor bugetare din trimestrul III in
trimestrul II a.c. in sumd de 30 mii lei pentru plata indemnizaliei

persoanelor cu handicap pe luna mai2016' \

Art.2. Se aprobl validarea modificdrilor incluse in bugetul local de

venituri Ei cheltuieli, ctl suma total5 de 5 mii lui, a$a cum sunt

evidenliaie in Dispoziqia nr. 136115 iunie 2016 privind transferul de

credit'e bugetare din fondul de rezervd bugetard la cap'

51.01.03 ,,autori1d1i publice,, in sum[ de 5 mii lei.

de tehnic[
normative f

, art. 82 din
publice locale


