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Hotirffrea nr. 100
privind aprobarea proiectului

r1e

|-"''-.ll!|.@

12017

buget pe anul 2018 Ei estimareape anii2019 -,2021,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI,

legal constituit, ?ntrunit la lucrErile

gedin{ei ordinare din data de 19 decembrie 2017,

-

-

-

'

Av6nd in vederei
nota de fundamentaret0.094l20l7 gi proiectul de hot&r6re cu privire 1a aprobarea proiectului bugetului local pe anul 2018 ;I
estimarea pe anii 2019-2021, proiect iniiiat de primarul comunei, domnul Turcu Stelian. ?n temeiul dispoziliilor art'45
aliri.(6) din Legea nr.2l5l200l a administraliei publice locale, republicatE;
referatul nr. 10095/2017 intocmit de domniqoara Dram Arra, inspector in cadrul compartimentului financiar contabil, privind
aprobarea proiectului bugetului local pe anul 2018, in temeiul prevederilor art.44 din Legea nr'. 21512001 a administraliei
publice locale, republicat6;
avizul favorabil al comisiei pentru activitatea in domeniul economic qi de buget finante din cadrul consiliului local Letcani
pentru proiectul de hotlrdre mai sus men{ionat, aviz emis irr temeiul prevederilor art.43 qi 54 alin"(4) din Legea nr.21512001.

administratiei publice locale, republicat6;
avizul favorabil cu privire la legalitatea adoptdrii prezentei hotirAri al secretarului comunei Le{cani, Irimi{a Vali-C1audia,

a

prin contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art.47 coroborat cu art.117 lil."a" din Legea nr.2t512001' a
administraiiei publice locale, republicatl;

Avand in vedere HotdrArea nr.47712017 a Consiliului Judetean Iasi privind rcpartizarca pe unit6tile
administrative-teritoriale a procentului de 207o din cotele qi sumele defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata
cheltuielilor de func{ionare $i/sau de capital, in ordinea cronologicd a vechimii arieratelor, pentru
sustinerea programelor de dezvoltare locald gi pentru sustinerea proiectelor de infrastructurA care
necesit[ cofinanlare local[ pe anul 2018 si a estimarilor pe anii 2019-2OZl;
Scrisoarea cadru nr. 44578518.11.2017 transmisd de Ministerul Finanfelor Publice, privind
contextual macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2018 qi a
estimlrilor pentru anii 2019-2021,, precum qi limita sumelor defalcate din tax ape valoarea addugatd
pentru echilibrarea bugetelor locale;
Avand in vedere prevederile Irgii m.27312006 - Irgea finantelor publice iocale modificata si
act]ualizat;

- Legea finantelor

Avand in vedere prevederile Legii ff.50012002

publice;

prevederile Legii 5212003 privind transparen{a decizionald in administratia publicd locald;
examinAnd prevederile legale specifice in materie, respectiv: I-egea 612017 privind bugetul de stat pe anul
2017; Legea 27312006 privind finanlele publice locale cu modific[rile gi completirile ulterioare; Legea nr. 50012002 privind
finanJele publice cu modificirile qi completdrile ulterioare, I-egea nr. 6912010 a responsabilitilii fiscal-bugetare; Ordinul comun

M.A.I./M.F.P u .1.539 122381 2006;
In temeiul art.45 alin.1 si art.1L5 alin.1 lit.b din Legea

nr.27512001,

privind administratia publica locala, republicatS, cu

modificdrile gi complet[rile ulterioare

uorAnASra:
aprob[ proiectul bugetului local pentru anul2018
lei , pentru sursa A;
Art.

tr. Se

cu suma totala de:15.651,00 mii

Art.2. Se aprobi estimarile pentru trugetele locale sursa A, pentru anii:
an 2019 suma estimata 16.290,00 mii lei

ara2020 suma estimata de 17.199,00
an202l suma estimata de L8.036,00

Art.

3.Se

mii lei;
mii lei"

aprobi proiectul bugetului local sursa E,

pe anul2018 si estimarile

anilor: 2019,

2024,20121, astfel:

program anul2018 =168,00 mii lei;
estimat an20l9 = 178,00 mii lei;
estimat an2020 = 188,00 mii lei;
estimat an202l = 198,00 mii lei.

Art.4 Primarul qi compartimentul financiar-contabil qi ajutoare de stat din cadrul primdriei vor
aduce la indeplinire prevederile prezentei hotdrAri.

Art.S Secretarul comunei va inainta un exemplar din prezenta hotdr6re primarului,
compartimentului financiar contabil qi ajutoare de stat din cadrul primdriei qi Instituliei Prefectului
Jude{ului Iagi.

O copie a prezentei hotirdri va

fi afiqat6 la sediul consiliului local pentru a fi

adusd la cunogtinti publicd

DatS ast[zi: 19.12.2077

Irimila Val

