
        R O M Â N I A   

       JUDEŢUL CONSTANŢA  

CONSILIUL LOCAL NAVODARI 

 

HOTĂRÂRE NR. 32/08.03.2016 

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al  

Orasului Navodari pentru anul 2016 

 

Consiliul Local Navodari, întrunit în şedinţa ordinara din data de 08.03.2016, in 

conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) si alin. (3) din Legea 215/2001 privind 

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

Luând in dezbatere: 

Proiectul de hotarare initiat de catre Viceprimarul Orasului Navodari, raportul 

compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate; 

Având in vedere prevederile Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pentru anul 2016 si 

ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările 

ulterioare; 

Tinand seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa 

pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (1) si alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 36 alin. (2) lit. 

„b”, art. 45 alin. (2), precum si ale art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea 215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

ARTICOLUL 1 – Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, consolidat, 

al oraşului Năvodari pentru anul 2016, dupa cum urmează: 

 Venituri, din care:                                                        +    331.828,00 lei 

- venituri curente                                                        +        1.000,00 lei 

- venituri din vanzarea unor bunuri din  

domeniul privat                                                          +     330.828,00 lei 

 

 Cheltuieli, din care:                                                        +  1.405.000,00 lei 

- cheltuieli cu bunuri si servicii                                -   3.463.321,75 lei 

- cheltuieli de capital                                                    +  4.868.321,75 lei 

 

Deficit                                                                                     1.073.172,00 lei 

Deficitul va fi acoperit din excedentul inregistrat la 31.12.2015. Excedentul bugetului 

local inregistrat la 31 decembrie 2015 este in suma de 19.961.520,29 lei din care va fi utilizat 

potrivit ultimei rectificari in suma de 16.425.427 lei. 



 

 

Pe capitole bugetare cheltuielile propuse in proiectul de rectificare bugetara se prezinta 

astfel: 

- cap. 65 Invatamant                                                         +   200.000,00 lei 

- cap. 70 Dezvoltare publica, locuinte                              +   170.000,00 lei 

- cap. 74 Protectia mediului                                              +     50.000,00 lei 

- cap. 84 Transporturi                                                       +    985.000,00 lei 

 

Anexele 1-6 fac parte integranta din prezenta hotărâre si reprezintă: 

 anexa 1   - bugetul consolidat al oraşului Năvodari; 

 anexa 2   - bugetul local; 

 anexa 3   - bugetul instituţiilor subordonate; 

 anexa 4   - bugetul împrumuturilor; 

 anexa 5   - lista obiectivelor de investiţii; 

 anexa 6 - programul de investiţii publice; 

ARTICOLUL 2 – Compartimentul Autoritate Tutelara, Relatia cu Consiliul Local va 

comunica prezenta hotarare: Institutiei Prefectului – Judetul Constanta, Primarului Orasului 

Navodari, Viceprimarului Orasului Navodari, Cabinet Primar, Directiei Economice, Directiei 

Administrarea Domeniului Public si Privat, Directiei Juridica, Serviciului Achizitii Publice-

Management Programe, Arhitect Sef, Serviciului Administrativ, Clubul Sportiv Navodari. 

 

Hotararea a fost adoptata cu 15 voturi „PENTRU”, 0 voturi „IMPOTRIVA”, 0 

„ABTINERI”, la sedinta fiind prezenti 15 consilieri din 19 consilieri in functie. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Consilier, POPA LUANA 

 

 

                                                                                                       CONTRASEMNEAZA, 

                                                                                                Secretar, TÎRȘOAGĂ VIORICA 
 

 

 


