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H O T A R A R E 

 

 

Priveşte : validarea modificarilor privind majorarea bugetului local al Municipiul Alexandria  pe 

anul 2015 

 

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, intrunit in sedinta extraordinara, 

având in vedere: 

- expunerea de motive nr. 704/2016 a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul se specialitate  nr. 705/2016 al Direcţiei Buget, Finanţe Taxe si Impozite; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria; 

- Dispozitia Primarului Municipiului Alexandria nr. 2650 din 23.12.2015 privind majorarea 

bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2015; 

      -  prevederile Ordinului nr. 1983/2015 pentru modificarea si inlocuirea Anexei la Ordinul 

ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr.447/2015 privind aprobarea listei obiectivelor 

de investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea Programului national de dezvoltare locala, pentru 

Judetul Teleorman, in perioada 2015-2018; 

- prevederile art. 82 alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

- prevederile art. 36, alin. (2), lit. „b” si ale alin. (4), lit. „a” din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;  

In temeiul art. 45 alin. (1) si (2), lit. „a” si ale art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001, 

privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;  

  

H O T A R A S T E: 

 

 Art.1. Se aproba validarea modificarilor privind majorarea bugetului local al Municipiul 

Alexandria pe anul 2015 efectuata prin Dispozitia Primarului Municipiului Alexandria nr. 2650 din 

23.12.2015. 

 Art. 2. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta dispoziţie va fi înaintata Institutiei Prefectului 

Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria si Direcţiei Buget, 

Finanţe Taxe si Impozite, pentru cunoastere si punere in aplicare.  
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