
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI $TEFAN CEL MARE

HoTARARE
privinel reclificurea b ugetul ui loccrl

Consiliul Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt,
Avind in vedere nota de fundamentare iruegistrati sub nr. 22531201 5, a primarului

comunei, Sorin Ouatu;
Prevederile Legii nr. 27312006, privind finatele publice locale, cu modificarile si

completarile ulterioare, c6t si Legea nr. 186/2014, privind bugetul de stat pe anul 2015;
Referatul de specialitate a compafiimetului contabilitate din cadrul aparatului de

specialitate a primarului, inregistrat sub nr.224012015, privind propunerea de majorare a bugetului
local cu suma de 300 mii lei, conform contractului de finantare incheiat cu Ministerul Dezvolatarii
Regior.rale si Admnistratiei Publice, nr.957512059 din mai 2015, cu suma de 600 mii lei conform
contractului de finantare nr. C413322O11212968122 din 26.03.2015, incheiat cu Ministerul
Agriculturii di Dezvoltarii Ilr,rrale si cu suma de 50 mii lei alocati de Consiliul Judefean conform
H.C.J. nr.104 din 27.05.2015, plivind aprobarea unei asocieri cu Comuna $tefan cel Mare in
vederea realizlrii unei acIiuni de interes public judetean.

in temeiul art. 36, atin. (4), lit. a si art. 45, alin. I din Legea 21512001 a administrafiei
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARA$TE

Art.l Se aprobi modificarea bugetului local, la venituri de [a suma de 2.126,12 mii lei la
suma de 3.676,12 mii lei si la cheltuieli de la suma de 2.988,62 mii lei la suma de 3,938,62 mii
lei,(cheltuieli mai mari decdt veniturile cu suma de 262,5 mii lei, excedentul anului 2014),
conform anexei care face parle integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se aprobd constituirea unui buget pe sursa E - venituri proprii, in sumh de 5.000 lei
( venituri egal cu cheltuieli).

Art.3 Secretarul comunei va face publica prezenta hotarare si o va comunica
compartimentului contabilitate si institutiilor interesate.
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