
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
$TEFAN CBL MARE

HOTARARE,

Consiliul local al comunei $tefan cel Mare, judetul Neam{
AvAnd in vedere:

- Nota de fundamentare a primarului comunei, Sorin Ouatu, nr.46712015;
- Prevederile Legii 27312006 privind finanJele publice locale, cu modificirile si completlrile

ulterioare;
- Legea nr. 18612014, privind bugetul de stat pe anul 2015;
- Legea contabilitalii, nr. 82/1991, cu rnodific[r'ile si con,pletilile ulterioare;
- Hotararea Guvernului nr. 1412015, privind repartizarea pe unitlti administrativ - telitoriale a

sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adiugatd
pentru echilibrarea bugetelor locale;

- Adresa nr. 2555120.01.2015 si nr.3l98/26.01.2015 emisa de Direc1ia Generald a Finantelor
Publice NeamJ privind repanizarea pe unita,ti admin istrative-teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A.
pentru finanlarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor , cat si repartizarea cotelor delalcate
din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2015;

- Referatul de specialitate a compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a
primarului, inregistrat sub nr. 39 6 / 03.02.20 1 5 ;

Avizul lavorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;
In temeiul art.36 alin (a), lit. a) si art.45 alin. I si alin.2lit. a) din Legea 215/2001, privind

administralia publici locald, cu modificirile si completlrile ulterioare,

HOTARA$TE
Art.l Se aprobi bugetul local.pe anul 2015, in sumi de 2.696,02 mii lei venituri si 2.958,52 mii

lei cheltuieli, conform anexei nr. 1 la prezenta hotirAre.
Art.2 Se aprobd lista obiectivelor de investilii cu finanlare integralA din bugetul local pe anul

2015, conform anexei nr. 2 la prezenta hotirdre.
Art.3 Se aprobi numarul de personal platit din fonduri publice si fondul salariilor de baza

aferente anului 2015, anexa nr. 3 la prezenta hotarare .

Art..l Se aprobl incheierea execuliei bugetare pe anul 2014, cu venituri de 3.310.124,22 lei si
cheltuieli de 3.078.102,25 lei, cu un excedent de 232.021,97 Iei, la care se adauga excedentul anului
2013, in cuantum de 30.565,81 lei, care in cursul anului 2015 va fi utilizat pentru realizarea de investitii-
sec!iunea de dezvoltare.

Art.5 Prezenta hotirdre va fi comunicati de secretarul comunei, persoanelor si instinrliilor'
interesate.

Pregedin de qedinli,
Corneliu
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ContrasemneazS:

Secreta rul Qomunei,,
Stolelu Mcolae
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