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HotIrflrea nr. 95 12014
pgvina aprobarea proiectului de buget pe anul 2015 9i estimarea pe anii 2016 - 2018

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, intrunit la lucrdrile

qedinlei ordinare din data de 30 septembrie 2014,

Avind in vedere:
- nota de fundamentare gi proiectul de hotardre cu privire la aprobarea proiectului bugetului local pe anul 2015, proiect iniliat

de primarul comunei, do.nut Turcu Stelian, in temeiul dispoziliilor art.45 alin.(6) din Legea r.21512001 a administrafiei

publice locale, rePublicat[;
- ieferatul ff. 526ilz6.Og.2ol4 intocmit de domniqoara Dram Ana, inspector in cadrul compartimentului financiar contabil,

privind aprobarea proiectului bugetului local pe arrttl 2015, in temeiul prevederilor art.44 dn Legea nr. 21512001 a

administraliei publice locale, republicat[;
- avizulfavorabil al comisiei p"rtru activitatea in domeniul economic ai de buget finanle din cadrul consiliului local Lelcani

pentru proiectul de hot6r6re mai sus menlionat, aviz emis in temeiul prevederilor art.43 si 54 alin.(4) din Legea nr.2l5l200l

a administraliei publice locale, republicatd;
- avinilfavorabil cu privire taiegilitatea adoptarii prezentei hotrrdri al secretarului comunei Le,tcani, jr. Irimila Vali-Claudia,

prin contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art.4'7 coroborat cu art.ll7 lit."a" din Legea nr. 21512001 a

administraliei publice locale, republicat[;
- Adresa nr.a.t.i676125.O8.2Ol4 i Agentiei Nalionale de Administrare Fiscald D.G.R.F.P Iasi ;

- Scrisoarea cadru w. 41756312014 transmisd de Ministerul Finanlelor Publice,privind contextul macroeconomic,

metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2015 gi a estimf,rilor pentru anii2016'2018, precum li limita

sumelor difalcate din taxa pe valoarea addugatdpentru echilibrarea bugetelor locale;

- prevederile Legii 52/2003 privind transparenla decizionalI in administralia publicd localS;

examinind prevederile legale specifice in materie, respectiv: Legea356.120.13 privind bugetul9: t?t pe anul

2014; Legea 27312006 privind finanlel"le puUii.. locale cu modific[rile.9i complet[rile ulterioare; Legea nr. 50012002 privind

finanlele [ublice cu modificarile qi completf,rile ulterioare,Legeaff.1gDOlO a responsabilitAlii fiscal-bugetare;

In temeiul art.45 aln.l si art.l l5 alin. I lit.b din Legea nr.2l5l200l privind administratia publica locala, republicata, cu

modificdrile 9i complet6rile ulterioare

HOTAnA$TB:

Art.L. Consiliul Local Lefcani aprobd proiectul de buget pe anul bugetar 2015 qi estimarea pe anii

2016 - 2018, dupd cum \rmeazdi
1) La partea de venituri:

Propuneri arnil2Ol5, sum a de 7.390,00 mii lei;

Estimari arrul2}I6, suma de 7.464,00 mii lei;

Estimari ailil 2017,suma de 7 .67 8,00 mii lei;

Estimari anul2018, suma de 7.901,00 mii lei.

2l La partea de cheltuieli:

Propuneri anul 2015, sum a de 7.390,00 mii lei;

Estimari anul 2016, suma de 7 .464,00 mii lei;

Estimari anul2017, suma de 7.678,00 mii lei;

Estimarianul 2018, suma de 7'901,0Omii lei.



Art.2 Primarul gi biroul financiar-contabil qi ajutoare de stat din cadrul primdriei vor aduce la

indeplinire prevederile prezentei hotdrAri.
Art.3 Secretarul comunei va inainta un exemplar din prezenta hotdrdre primarului,

compartimentului financiar contabil qi Instituliei Prefectului Judelului Iaqi.

O copie a prezentei hotdrtri va fi afigatd la sediul consiliului local pentru a fi adusd la cunoqtintd publicl.

Contras;ryneazd,

Secretar/
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