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Privind validarea dispozifiei Primarului nr. primarullri nr. g5din 12 mai 2016 privinil ,..iifi.area bugetuluri local al comuneiTulnici' judetul vrancea' pe anu r 2016, in vederea plifii riflrariilorcadrelor didactice pe luna mai, anul 2016,, gi a pfocuririimobrilierului pentru sediul primlriei

consiliul locut ut comunei Tutnici, judelal rr/ranceu, tnlrunit tngedinld ordinara la dqtu de 2g iulie 2016

- analiz6nd proiectul de hotdrAre iniliat de primarul comuneiTulnici, judeJul vrancea cu privire la valid area dispozitiei pnimarului
Primarului nr' 85 din 12 mai 2016 privind rectific areabugetului local alcomunei Tulnici, judetul vrancea, pe anur 2016,, in veder.ea pldJii
sarariilor cadrelor didactice pe luna mai, anul 2clr6, gi a trrrocurdriimobilierului pentru sediul primdriei;

- vdzind expunerea de motive a compartime,ntului cont4bilitate,
precutm gi raportul de avizare al Comisiei pentru programe de depvoltare
economico - sociala, buget - finan{e, adnninistrarea. domeniulfi public
9i privat al comunei, agriculturd, gospoddrie colnufl?I6, protecJia
mediului, servicii gi comerf.

- in conformitate cu prevederile art. 1, alin. (2) lit. ,d,,, ar1,. S,alin.

f1l:l 
a urt' 19. alin. (2) din Legea nr. 27312006 privirrd finanfele publice

locale, cu modificarile gi completdrile ulteri,care:

ti



- in temeiul art. 36, alin.
gi art. 115, alin. (l), lit. b) din
publica locald, republi catd,, cu

(4), Lit. a), art. 45, alin. e),
Legea nr. 215/2001 privind

modificdrile gi completdrile

ffofiq,iL$,fn:

Art. 1. validarea disp oziliei primarului nr. g5 din 12
privind rectificarea bugetului local al comunei Tulnici, judeturt
pe anul 2076, in vederea pldlii salariilor cadrelor didactice pe
anul 2016 gi procurdrii mobilierului pentru sediul primdriei.

Art. 2. Prevederile prezentei hotdrdri vor fi aduse la inde
Primarul comunei Tulnici, judeful vrancea prin ap,aratul de s1:

9i comunicate celor interesaJi de cdtre secretarul ComuneiL
judeJul Vrancea.
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