ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
STEFAN CEL MARE
Privind aprobarea bugetului local pentru anul 2013
Consiliul local al comunei $tefan cel Mare, judetul Neamt

';.

AvAnd in vedere:
-Nota de fundamentare a primarului comunei, Sorin Ouatu, nr. 1123120.13;
- prer/ederile Legii 27312006 privind finanlele publice locale, cu modificirile si complet6rile
ulterioare;
- Legea nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;
- Legea contabilitalii, nr. 8211991, cu modificdrile si completArile ulterioare;
- Ordinul Ministrului Finanlelor Publice nr. 172012012 privind Normele metodologice privind
incheierea exercitiului bugelar al anului 20 l2;
- adresa nr. 1260/05.03.2013 si nr. 1597125.03.2013 emisa de Directia Generali a Finantelor
Publice Neaml privind reparlizarea pe unitali administrative-teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A.
pentru finanlarea cheltuielilor descentralizate Ia nivelul comunelor cat si repartizarea cotelor
,
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013;
'' - Hot[rdrea Consiliului Jude]ean Neam] nr. 24120'13 privind-repartizarea sumelor defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2013;
- Referatul compaltimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a primarului
inregistrat sub nr. 105 8i28.03.201 3;
Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;
In temeiul art. 36 alin (a), lit. a) si art. 45 alin. I si alin. 2 lit. a) din Legea 21512001, privind
administralia publici localS, cu modificdrile si Completdrile ulterioare,

Art.l

'HorARA$rE
Se aprobd bugetul local pe anul

2013, in sumd de 2.31b mii lei venituri si 2.405 mii lei
cheltuieli, conform anexei nr. I la prezenta hot[rAre.
Art. 2 Se aprobd bugetul de venituri si cheltuieli finanlate din venituri proprii si subvenlii in
suma de 41 mii lei(venituri = cheltuieli), conform anexei nr. 2 la prezenta hot[r6re.
Art. 3 Se aprobi lista obiectivelor de investilii cu finanlare integrald din bugetul local pe anul
2013, conform anexei nr. 3 Ia prezenta hotirAre.
Art.4 Se aprobd incheierea execuliei bugetare pe anul 2012, cu venituri de 2.960.607,17 lei si
cheltuieli de 2.865.274,08 [ei, cu un excedent de 95.333,09 lei, care in cursul anului 2013 vafi utilizati
pentru realizarea de investitli-secliunea de dezvoltare.
Art.5 Prezenta hot[rAre va fi comunicatl de secretarul comunei, persbanelor si institutii.lor
interesate, iar compartimentul contabilitate va lua mdsurile necesare ducerii acesteia la ind'eplinire.

Preqedinte de qedin{i,
ContrasemneazS:

Secretarul Comunei,
Melinte Laurentiu
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