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HotIrflrea nr.2612017
privind aprobarea proiectului de buget pe arntl 2071 qi estimarea pe anii 2018 . 2020

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, intrunit Ia lucrdrile
gedinlei ordinare din data de 30 martie 20L7,

AvAnd in vederel
- nota de fundamentare 1657 I 28.02.20t7 qi proiectul de hot[r6re cu privire la aprobarea proiectului bugetului local pe anul

2017, proiect iniliat de primarul comunei, domnul Turcu Stelian, in temeiul dispozi{iilor'art.45 alin.(6) din Legea nr.

21512001 a administratiei publice locale, republicat6;
- referatul nr.166112017 intocmit de domniqoara Dram Ana, inspector in cadrul compartimeniului financiar contabil, privind

aprobarea proiectului bugetului local pe anul 2015, in temeiul prevederilor arl.44 din Legea nr. 21512001 a administraJiei
publice locale, republicatd;

- avizul favorabil al comisiei pentru activitatea in domeniul economic ai de buget finanle din cadrul consiliului local Lelcani
pentru proiectul de hotdrAre mai sus menlionat, aviz emis in temeiul prevederilor art.43 qi -54 alin.(4) din Legea nr. 2152001
a administra{iei publice locale, republicatd;

- avizul favorabil cu privire ia legalitatea adoptdrii prezentei hotdr6ri al secretarului comunei Letcani, lrimila Vali-Claudia,
prin contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art.47 coroborat cu art.117 lit."a" din Legea nr.21512001 a

administra{iei publice locale, republicat[;
- Avand in vedere adresa m 57441A7.02.2017- 1621107.03.2077- D de la Consiliul Judetean Iasi

privind elaborarea proiectelor de buget pe anul 2017 si a estimarilor pe anii 2018-2020;
- Avand in vedere adresa nr 7205123.02.2017-1652128.02.2017- de la DGFP IASI privind sumele

defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,
municipiilor, aprobate Legea bugetului de stat pe anul 2Ot7 si estimari anii 2018-2020;

- Avand in vedere adresa nr 7200123.02.2017-1653128.02.2017- de la DGFP IASI privind sumele
defalcate din TVA pentru echilibrareea bugetelor locale si cota de 18,57o din impozitul pe venit pentru

echilibrarea bugetelor locale, si estimarea veniturilor din cote defalcate din impozitul pe venit;
- Avand in vedere adresa m 7238128.02.2077-1772103.03.2017 - de la DGFP IASI privind sumele

defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comuneloe, oraselor,
municipiilor, aprobate Legea bugetului de stat pe anul 2077 si estimari anii2O78-2020;

- Avand in vedere prevederile Legii m. 27312AA6 - Legea finantelor publice locale modificata si
aclualizat;

- Avand in vedere prevederile Legii m.50012002 - Legea finantelor publice;
- Avand in vedere prevederile Legii nr. 29312011- legea bugetului de stat pentru anil2172;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 215lzAU - Legea administratiei publice locale, modificata,
propun Consiliului local al comunei Letcani, judetul Iasi, aprobarea bugetului local de venituri si
cheltuieli, bugetul de venituri proprii si subventii pentru anul 2015;

- prevederile Legii 5212003 privind transparen{a decizionald in administra}ia publicd local6;

examinAnd prevederile legale specifice in materie, respectiv: Legea 612011 privind bugetul de stat pe anul
20L1 Legea 273120A6 privind finanlele publice locale cu modificirile qi completlrile ulterioare; Legea nr. 50012002 privind
finan{ele publice cu modificdrile gi completirile ulterioaie, Legea nr. 6912010 a responsabilitdtii fiscal-bugetare; Ordinul comun
M.A.I./M.F.P m.1. 539 1 2238 1 2006;

In temeiul art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.21512001 privind administratia publica locala, republicatd, cu

modifi cdrile gi completdrile ulterioare

norAnAgru:



Art.l. Se aprobd proiectului bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anv,l2017 si a estimarilor
pe anii 2018-2020, dupa cum vrmeaza:

Realizat an2015- suma totala de 9.125,00 mii lei;
Executat an 2016-suma totala de 10.305,00 mii lei;
Propuneri an2017- suma totala de 11.458,00 mii lei;
Estimat an 2018- suma totala de 77.862,00 mii lei;
Estimat an20l9- suma totala de 12.519,00 mii lei;
Estimat an2020- suma totala de 13.222,00 mii lei.

.

Art.2 Primarul qi compartimentul 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 prezeita hotdrAre primarului,
compartimentului financiar contabil qi ajutoare de stat din cadrul primiriei gi Instituliei Prefectului
Judelului Iaqi.

O copie a prezentei hotdrAri va fi afiqatd la sediul consiliului local pentru a fi adusd la cunoqtinp publicl
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