ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
1 DECEMBRIE
HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2015 şi aprobarea bugetului
împrumuturilor interne pe anul 2015

Consiliul Local al comunei 1 Decembrie întrunit in sedintă extraordinară în data de 22 iulie 2015,
Având în vedere:
- Proiectul de Hotărâre nr. 28/16.07.2015 iniţiat de primarul comunei 1 Decembrie, domnul Petre
Gheorghe, pentru rectificarea bugetului local pe anul 2015 şi aprobarea bugetului împrumuturilor interne
pentru anul 2015, însoţit de expunerea de motive,
- prevederile art. 120 alin. (1), ale art. 121 alin. (1) şi alin. (2) şi ale art. 138 alin. (4) din Constituţia
României, republicată,
- prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările
ulterioare,
-prevederile art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,
- prevederile din Legea nr. 186/2014 a Bugetului de Stat pe anul 2015,
- adresa Direcţiei Generale de Trezorerie şi Datorie Publică nr. 544872/09.07.2015,
- Hotărârea consiliului local nr. 22/18 iunie 2015 pentru aprobarea contractării unui împrumut în
valoare de maximum 3.577.159 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri,
- Hotararea nr. 4186/06.07.2015, adoptată de Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale,
- Convenţia de Împrumut încheiata intre Ministerul Finantelor Publice si comuna 1 Decembrie, nr.
542522/15.07.2015,
în conformitate cu prevederile art. 8 din H.G. nr. 234 din 2 aprilie 2015 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate
unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. XII din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 2/2015, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice,
având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, şi prevederile din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
precum şi alte măsuri,
luând act de:
a) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat
cu numărul 6381/17.07.2015,
b) avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local,
în conformitate cu prevederile art. 19, ale art. 20, ale art. 49 alin. (4) şi (5) şi ale art. 62—66 din Legea
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
în baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2015, conform
anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, prin virări de credite bugetare de la un capitol la
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alt capitol al clasificatiei bugetare, precum şi prin virări de credite bugetare între articolele şi aliniatele din
cadrul aceluiaşi capitol al clasificatiei bugetare.
Art. 2. – Se aprobă bugetul împrumuturilor interne pe anul 2015, în sumă de 2.350.000 lei, conform
anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. – Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de primarul comunei
1 Decembrie, în calitatea sa de ordonator principal de credite, prin aparatul său de specialitate.
Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei 1 Decembrie, în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei, prefectului judeţului Ilfov, persoanelor şi instituţiilor
interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet
www.primăria1decembrie.ro.

Preşedintele de şedinţă,
Marinel Bogdan FLOREANU

Contrasemnează:
p. Secretarul comunei
Cristian Daniel JILĂVEANU
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