
nontAwtt

t

JUDETUL IASI
COMUNA LETCANI
CONSILIUL LOCAL
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Hotlrirea nr.91 120L5
privind aprobarea proiectului de buget pe anul 20 1 6 9i estimarea pe anii 2017 - 2019

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, intrunit la lucr[rile
qedinlei ordinare din data de 30 septembrie 2015,

Av0nd in vedere:
- nota de fundamentare j944124.09.2015 qi proiectul de hotdrare cu privire la aprobarea proiectului bugetului local pe anul

2016, proiect iniliat de primarul comunei, domnul Turcu Stelian, in temeiul dispoziliilor afi.45 alin.(6) din Legea nr.

2l5l2OOl a administraliei publice locale, republicatd;

- referatul m.79a5l20li intocmit de domnigoara Dram Ana, inspector in cadrul comparlimentului financiar contabil, privind

aprobareaproiectului bugetului local pe anul 2015, in temeiul prevederilor ar1.44 din Legea nr. 21512001 a administraliei

publice locale, rePublicatd;
- avizulfavorabil al comisiei pentru activitatea in domeniul economic gi de buget finan[e din cadrul consiliului local Le{cani

pentru proiectul de hotardre mai sus menlionat, aviz emis in temeiul prevederilor art.43 gi 54 alin.(4) din Legea nr.21512001

a administraliei publice locale, republicatS;

- avizul favorabil cu privire la iegaiitatea adopt[rii prezentei hotdrdri al secretaruiui comunei Lelcani, jr. lrimila Vali-Claudia,

prin contraserr** acesteia, in temeiul preved'erilor arL.4'7 coroborat cu art.177 lit."a" din Legea nr. 21512001 a

administraliei publice locale, republicatS;

- Adresa ff.4g40ll5.Og.2Ol5 aAgentiei Nalionale de Administrare Fiscald D.G.R'F.P Iasi ;

- Adresa nr.28479118.09.2015 a Consiliului Jude{ean Iaqi;

- prevederile Legii 52l2OO3 privind transparenla decizionalS in administralia publicd locald;

examinflnd prevederile legale specifice in materie, respectiv: Legea 356.12013 privind bugetul de gtat pe anul

2014; Legea 27312006 privind finanl# pubiice locale cu modificdrile qi completdrile ulterioare; Legea nr. 50012002 privind

finanlele fubhce cu modificarile qi completf,rile ulterioare, Legea nr. 6912010 a responsabilitilii fiscal-bugetare;

In temeiul art.45 alnj ii art.lls alin.1 lit.b din Legea nr.2l5l20O1 privind administratia publica locala, republicat5, cu

modificdrile qi completdrile ulterioare

norAnAgrn:

Art.L. Consiliul Local Lelcani aprobd proiectul

2017 -2019, dupd cum urmeazd'.
1) Pentru bugetul local :

Propuneri aruil2016, suma de 8.140,00 mii lei;

Estimari anil2017, suma de 8.283,00 mii lei;

Estimari arnll2}l8, suma de 8.597,00 mii lei;

Estimari aflr12019, suma de 8.935,00 mii lei.

2\ Pentru bugetul din venituri proprii:

de buget pe anul bugetar 2016 qi estimarea pe anii

Propuneri anul2016, suma de 125,00 mii lei;

'Estimari anul2017,suma de 130,00 mii lei;

Estimarianul 2018, suma de 135,00 mii lei;

Estimarianul 2019, suma de L41,00 mii lei.



Art.2 Primarul qi biroul financiar-contabil qi ajutoare de

indeplinire prevederile prezentei hotdr6ri.
stat din cadrul prim[riei vor aduce la

Art.3 Secretarul comunei va iirainta un exemplar din prezertta hotdrAre

compartimentului financiar contabil qi Instituliei Prefectului Judelului Iaqi.

O copie a prezentei hotdrdri va fi afiqatd la sediul consiliului local pentru a fi adusd la cunoqtin!tr publicl
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primarului,

Contrqglheazd,

secr@1.,n-
jr. Irimif/ Vali-Claudia

Vizat CFP,


