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ROMANIA
JUDETUL ALBA

PRIMARIA COMUNEI BUCIUM
Bucium, nr 25, cod 517165, jud Alba, Tel02581784LL2, Fax 0372898512
e-mail: orimaria,b

DISPOZITIA nr. 1
din 05.01.2017
privind convocarea sedintei de indata a Consiliului Local Bucium in data de 06.01 .2017, ora
11.00

Avand in vedere:

-

Anexa la O,M.F. m,289012LI2.20I6, privind aprobarea Norntelc,r metodologice privind
'V punctual 5.13.3, alin.l
incheierea exercitiului bugetar al anului 2076, care prevede la Capitolul
lit.b) ca pana la data de 9 ianuarie inclusiv, consiliile locale, judetene si Consiliul general al
municipiului Bucuresti, dupa caz, au obligatia de a aproba acoperirea definitiva din execedentul
bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare si Ordinul Ministrului Finantelor Publice
nrJ202014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exectttia bugetelor de venituri si
cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantatro integral sau partial din
venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor
creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile,
bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile
publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestorit, publicat in Monitorul
Ofi cial nr.39 6 129 .0 5 .201 4:
-solicitarea Consiliului Judetean Alba de semnare a acordului de parteneriat, intr-o forma
modificata inbaza art. 291 alin.(l) lit.b) din Legea nr.22712015 , confbnm caruia nivelul taxei pe
valoare adaugata, aplicabil de la 1 ianuarie 2017 este de l9Yo, es itnpune corelarea acestui act
normative cu prevederile Acordului de parteneriat ce se va incheia pentru implementarea
proiectului de modernizare DJ 107I.

in temeiul art. 39 alin.(4) 9i art. 68 alin.( 1) din Legea nr. 21512001 a administraliei
publice locale, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare emit prezenta,

DISPOZITIE
sedinta de indata a Consiliului Local Bucium, in ziua de
06.0t.2017, ora 1i.00, la sediul Primariei comunei Bucium-sala de sedinte-, avand urmatoarea
ordine de zi:

Art unic, Se convoaca

Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de Partenerial incheiat intre UAT Judetul
Alba si unitdtile administrativ-teritoriale de pe traseul drdmului judetean 107 I in vederea
1

