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str. Zizinului nr. 2, sat Tarlungeni, com. Tarlungeni, jud. Bra~ov; cod postal: 507220

HOTARAREA NR. 9
din data de 24.02.2016
Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
al Comunei Tarlungcni pe anul 2016, conform Anexei;
Consiliul Local al Comunei Tarlungeni, judetul Bra~ov, intrunit in ~edinta or inara, in
data de 24.02.2016, orele 14:00;
Analizand Referatul si Proiectul de Hotarare nr. 1836/15.02.2016, intocmite de catre
KISS IOSIF, Primarul Comunei Tarlungeni, precum si cererea de aprobare a bugetului Comunei
Tarlungeni, pe anul 2016;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 339/18.12.2015 a bugetului de stat pe r ul 2016;
Tinand cont de publicarea pe site-ul Comunei Tarlungeni a proiectului bugetul i local de
venituriJi cheltuieli al Comunei Tarlungeni pe anul 2016, in scopul dezbaterii publice acestuia;
In conformitate cu prevederile art. IV, alin. 4, lit. b, din Ordonanta de urgenta nr,- 26 din 6
iunie 2012, privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice ~i intarirea isciplinei
financiare ~i de modificare ~i completare a unor acte normative,
In temeiul art.19, al.I , lit. ,,a" din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finant le publice
locale actualizata;
Avand in vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) coroborate cu prevederil
(4) alin. a) din Legea administratiei publice locale nr. 215/ 2001 ;
In urma dezbaterilor din cadrul sedintei;
In temeiul art. 45 , art. 115 alin. 1 lit. b din Legea 215/2001 , Legea Adminis ra iei Pub lice
Locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
HOTA.RA.~TE:
,heltuieli al
Art. 1 Consiliul Local al Comunei Tarlungeni aproba bugetul de venituri
Comunei Tarlungeni pentru anul 2016, conform Anexei care face parte integrant in prezenta
hotarare.
Art. 2 Primarul Comunei Tarlungeni impreuna cu Compartimentul ,,Buget Fi ante, Taxe
si Impozite" al Primariei Comunei Tarlungeni vor aduce la indeplinire preved ri e prezentei
Hotarari.
Art. 3: Prezenta hotarare se comunica:
Institutiei Prefectului judetului Brasov;
Primarului Comunei Tarlungeni;
Compartimentului ,,Buget-Finante, Taxe si Impozite" din cadrul Pri ar ei Comunei
Tarlungeni;
Trezoreriei Municipiului Sacele, jud. Brasov ;
~i se aduce la cuno~tinta publica prin afieyarea la sediul Consiliului o ,al ~i/sau pe
pagina de internet proprie.
Art. 4: Prezenta hotarare
fos , adoptata cu un numar de ..
impotriva si ... { .. abtineri din n
total de .../J.., consilieri prezenti.
Pre§edinte de ~edinta
Beschea Severius Flori
an loan
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