ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

'

HOTARARE
privind aprobarea bugetului local pentru anul20lT

Consiliul local al comunei $tefan cel Mare, judeful Neamf
AvAnd in vedere:
Nota de fundamentare a primarului comunei, Sorin Ouatu, nr. 136512017;
Prevederile Legii 273/2006 privind finanlele publice locale, cu modifictrrile si complettrrile
ulterioare;
Legea ff. 612017 , pfitind bugetul de stat pe anul 20 1 7 ;
Legea contabilitalii, nr. 8211991, cu modificdrile si completErile ulterioare;
Adresa nr.4853/24.02.2017 inaintd de Directia Generald a Finantelor Publice Neam{, privind
repafiizarea pe unitaJi administrative-teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A. pentru finantarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, cAt
rcpartizarea cotelor defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe ar:rr:J 2017;
Adresa nr. 3311 din 28.02.2017, inaintatd de Consiiiul Judetean Neamt;
Referatul de specialitate a compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a
primarului, inregistrat sub nr. 149912017;,
Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;
in temeiul art. 36 alin (a), [t. a) si art. 45 alin. 1 si alin. 2 lit. a) din Legea 21512001, privind
administratia publicd locald, cu modificirile si completdrile ulterioare,
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Art.l

HOTARA$TE
2017, in sumd de

1 1 .056,00 mii lei venituri qi 1 I .557,00
prezentahotdrdre.
nr.
1
la
mii lei cheltuieli, conform anexei
Att 2 Se aprobd bugetul de venituri si cheltuieli pe srusa E, in suma de 5.000 lei
(venituri=cheltuieli), conform anexei nr. 2 la prezentahotdrdre.
Art.3 Se aprobd lista obiectivelor de investilii cu finanlare integral5 din bugetul local pe anul

Se aprobd bugetul local pe anul

2017, conform anexei nr. 3 la prezenta hotirAre.
Art.4 Se aprobd numarul de personal pldtit din fonduri publice Ei fondul salariilor de bazi aferente
anului 201 7, anexa nr. 4 la prezenta hotdrdre .
Art.S Se aprobd incheierea executiei bugetare pe anul 2016, cu venituri de 4.008.968,40 lei si
cheltuieli de 5.621.357 ,66 lei, cu un excedent de 501.346,37 [ei.
Art.6 Se aproba utilizarea excedentului anului 2016, in suma de 501.346,37 lei pentru realizarea
obiectivelor de investitii propuse pentru anul 2017.
Art.1 Prezenta hotirrire va comunicatd de secretarul comunei, persoanelor gi institu[iilor
interesate.
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Pregedinte de qedinfi,
Contrasemneaz[:

Secretarul Comunei,

Nr.26 din 23.03.2017
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