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CONSILruL LOCAL AL COMUNEI
$TEFAN CEL MARE

IIOTARARE
u anul 2016

Consiliul locat al comunei $tefan cel Mare' judeful Neamt
AvAnd in vedere:
. Nota de fundamentare a primarului comunei, Sorin Ouatu, r.35912016:,
. Prevederile Legii 27312006 privind finanlele publicl locaie, cu modificdrile si completerile

ulterioare;
. Legea nr. 33912015, privind bugetul de stat pe anul 2016;
. Legea contabilitaJii, nr. 8211991, cu modificdrile si completdrile ulterioare;
. Adresa nr. 48350129.12.201 5 si nr. 1084/11.01.2016 emisa de Direc{ia Generald a Finantelor

Publice Neamj, privind repartizarea pe unitali administrative-teritoriale a sumelor defalcate din
T.V.A. pentru finanlarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor , cat si repartizarea

cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016;
.. Adresa nr. 146 din08.01.2016, inaintata de Consiliul Judetean Neamt;

. Referatul de specialitate a compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a
primarului, inregistrat sub nr. 3 5 9/2 1. 0 1 .20 1 6 ;

. Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;
In temeiul art. 36 alin (a), lit. a) si art. 45 alin. I si ahn. 2lit. a) din Legea 21512001, privind

administraJia public[ locald, cu modificdrile si completdrile ulterioare,

HOTARA$TE
Art.1 Se aprobd bugetul local pe arul 2016, in suml de 6.529,50 mii lei venituri si 8.643,00 mii

lei cheltuieli, conform anexei nr. 1 la prezenta hotdr6re.

Art.2 Se aprobd lista obiectivelor de investi{ii cu finan{are integrald din bugetul local pe anul
2016, conform anexei rtr. 2la prezerrta hotdr6re.

Art.3 Se aprobd numarul de personal platit din fonduri publice si fondul salariilor de baza afercnle
anului 2016, anexa nr. 3 1a prezenta hotarare .

Art.4 Se aprob5 incheierea execuliei bugetare pe anul 2015, cu venituri de 5.879.445,26 lei si
cheltuieli de 4.028.297,44 lei, cu un excedent de 1.851.147 ,82 lei, la care se adauga excedentul anului
2014, in cuantum de 262.587 ,78lei, care in cursul alului 2016 va fi utilizat pentru realizarea de investilii-
sectiunea de dezvoltare.

Art.S Se aproba utilizarea excedentului anului 2015, in suma de 2.113.735,6lei pentru realizarca

obiectivelor de investitii propuse pentru an.tl20l6.
Art.6 Prezenta hotdrAre va fi comunicatd de secretarul comunei, persoanelor si instituliilor

interesate.

Preqedinte de gedin(5,
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