ROMÂNIA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
HOT Ă R.ÂREANr.
Dn
/0/
Privind: aprobarea rectificarii bugetulu ă de venituri si cheltuicli pe anul 2015 la Societatea ZOOLAND TEC
SRL TECUCl;
Iniţiator : Daniel Gerhardt Tuchel, Primarul Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi;
Nr. de Inregistrare şi data depunerii pro ăcctului : _44748_ /PJ/ _13.11.2015_ ;
Consilitd Local al municipiului Tecuci, jude ţui Galaţi, Intrunitin şedinta~MOrign data de

fd:

Având tn vedere expunerea de motive a in ăţiatorului, Inregistrat ă sub nr.44749/ PJ / 13.11.2015 ._;
Având în vedere raportul de specialitate Intocm ăt de către Serviciul buget-contah ălitate, Inregistrat sub
nr. 44750/PJ/ _13.11.2015_;
Având In vedere raportul de avizare Intocmit de comis ăile de specialitate n•. 42/3 / PJ/
•
Avand In vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anu12015, num ăsul 186/30 decembrie 2014;
Avand 1n vedere art. 82 din Legea nr.273/2006 privind finan ţele publice locale, cu modific ările şă
completările ulterioare;
Prin adresa nr.2884/13/11/2015 Societatea ZOOLAND TEC SRL TECUCI a solic ătat aprobarea rectificarii
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015, in conformitate cu prevederde 1egii priv ănd finanţele publice
locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterloare, precum şi Legea nr. 186/2014 privind bugetul
de stat pe anul 2015 şă OMF nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului şă structuri ă bugetului de venituri şi
cheltuieli Intocmit de unii operator ă economică, precum şă a anexelor de fundamentare a acestuia, cu
modificările şi completările ulterioare.
HOT Ă R ĂŞ TE:
Art.l. Se aprob ă rectificarea bugettd de venitur ă şi cheltuielă pe anul 2015 al Societkii ZOOLAND
TEC SRL TECUCI conform anexei nr.1 la prezenta hot ărâre.
Art.2.Se aprobă rectificarea bugetul »de venitur ă si cheltuieli pe anul 2015 priv ănd detalierea
indicatorilor econornico - financiari prev ăzuţi 1n bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 la Societatea
ZOOLAND TEC ŞRL TECUCI , conform anexei nr.2 la prezenta hot ărâre.
Art.3. Se aprob ă rectificarea bugetul de venitură si che1tuieli pe anui 2015 privă nd repartizarea pe
trimestre a indicatorilor econornico financiari pe anul 2015 la Societatea ZOOLAND TEC SRL TECUCI ,
conforrn anexei nr.4 la prezenta hot ărâre.
Art.4. Se aprob ă rectificarea bugetul de ven ăturl si cheltuieli pe anul 2015 privind programul de
investiţii, dotări şi sursele de finanţare pentru aniă 2015-2017 la Societatea ZOOLAND TEC SRL TECUCI ,
conform anexei nr.5 la prezenta hot ărâre.
Art.5. Prezenta hotărâre va fi adus ă la ăndeplinăre prin grija Primarului municipiului Tecuc ă.
Art.6.Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi, prin grija secretaruluă municipiului Tecuci.
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