
           ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL COCORA 
                                                                                                                                

  H O T Ă R Â R E
privind adoptarea bugetului local pe anul 2016

                        Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                        Având în vedere:
                        -prevederile Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2015;
                        -prevederile art.19 alin.(1) lit.,,a’’ şi art.39 alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale;
                        -prevederile H.C.J.  Ialomiţa nr.13/2016 privind aprobarea repartizarii pe unităţi 
administrativ-teritoriale a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2016;
                        -adresele nr.255456/2015, respectiv nr.IL GSTZ 976/2016  emise de Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice  Ialomiţa.
                        Examinând :
                        -expunerea de motive nr.74/13.01.2016 a primarului comunei Cocora ;
                        -raportul nr.73/13.01.2016, al inspectorului(contabil) din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului ;
                        - avizul nr.154/20.01.2016 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-
financiare, protecţia mediului şi turism.                   
                        În temeiul art.36 alin.(2) lit.,,b’’, alin.(4) lit.,,a’’ şi art.45 alin.(2) litera ,,a’’ din Legea 
nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare,

H O T Ă  R Ă Ş T E :

                Art.1.Se aprobă bugetul local al comunei Cocora pentru anul 2016-sursa A, stabilindu-se 
la venituri  un plan anual de 2.702.100 lei, şi la cheltuieli  de 3.077.060 lei, defalcat pe surse de 
venituri iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi alineate, diferenţa dintre venituri şi cheltuieli în 
sumă de 374.960 lei reprezintă excedentul anilor precedenţi,  conform anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.
               Art.2.Se aprobă bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii pentru anul 
2015- sursa E, stabilindu-se  la venituri un plan anual de 125.000 lei şi la cheltuieli de 236.620 lei, 
defalcat pe surse de venituri iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole, articole si alineate, diferenţa 
dintre venituri şi cheltuieli în sumă de 111.620 lei reprezintă excedentul anilor precedenţi, conform 
anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
              Art.3.Se aprobă Lista de investiţii pentru anul 2016 conform anexei nr.3 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.
              Art.4.Se aprobă utilizarea sumei de 374.960 lei, reprezentând excedentul anilor precedenţi 
ai sursei A pentru finantarea  secţiunii de dezvoltare.
              Art.5.Primarul şi inspectorul( contabil) din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.
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