
ROMÂNIA 
JUDEŢULSUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E 
privind rectificarea bugetului local pentru anul 2016 

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava; 
Analizând expunerea de motive nr.1096 din 18.02.2016, prezentată de primarul 

comunei Coşna, domnul Gavril Pardâu, raportul nr.1097 din 18.02.2016 al 
compartimentului din aparatul de specialitate al primarului comunei şi raportul comisiei 
pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget» finanţe, administrarea domeniului 
public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism 
din cadrul consiliului local Coşna înregistrat sub nr.. 1135 din 19.02.2016, 

Având în vedere prevederile : 
-art.21 alin.2 din H.G.nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul 
preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a 
tichetelor sociale pentru grădiniţă; 

-art.19 alin.2, din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile art.6 alin.3 şi art.30 alin.l litera „c" din Legea 
nr,24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa 
cum sunt ele definite în Legea nr, 161/2003, cu modificările si completările ulterioare; 

în temeiul prevederilor art.36 alin.l şi 4 litera i:a"> art.45 alin.l şi 2 litera „a" şi 
art.115 alin.l litera "b" din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

A r t l . S e aprobă rectificarea bugetului local al comunei Coşna, pentru anul 2016, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează 
primarul comunei Coşna, prin compartimentul de specialitate. 

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse ia cunoştinţă publică prin afişare la 
sediul Instituţiei şi va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava pentru controlul 
de legalitate. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA, _ 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Coşna, 22 J 
Nr. 


