ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA PODOLENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
nr. 4 din 28 ianuarie 2016
privind aprobarea bugetului local al comunei Podoleni pentru anul 2016

Având în vedere prevederile:
art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Legii nr. 339/2015 – Legea bugetului de stat pe anul 2016;
art. 36 alin.(2) lit.„b” şi alin.(4) lit.„a” din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând adresele Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Neamţ nr.
48350/29.12.2015, 1084/11.01.2016, NTG_STZ 63-2016 şi a Consiliului judeţean Neamţ
nr. 146 din 08.01.2016;
Examinând raportul întocmit de compartimentul de resort şi rapoartele de avizare
ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin.(2) lit.„a” din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul local
prezenta hotărâre.

al

comunei

Podoleni,

judeţul

Neamţ,

adoptă

ART.1.
Se aprobă bugetul local al comunei Podoleni şi bugetul instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2016, precum şi
estimările pentru anii 2017-2019, conform anexei nr. 1.
ART.2.
Se aprobă numărul de personal şi fondul salariilor de bază pe anul 2016, potrivit
anexei nr. 2.
ART.3.
Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2016, conform anexei nr. 3.
ART.4.
(1) Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local în sumă totală de 1.665.765
lei, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, după cum urmează:
- Modernizare drumuri agricole de exploatație DE 91, DE 112, DE 141, DE 139
ȘI DE 127, comuna Podoleni, județul Neamț – 1.515.765 lei;
- Documentaţie pentru obiectivul „Construire grădiniţă patru grupe” – 50.000 lei;

- Actualizare PUG – 100.000 lei;
(2) Se aprobă utilizarea sumei de 38.202,41 lei din excedentul bugetului
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru
finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, respectiv Achiziţionare tocător iarbă şi
resturi vegetale.
ART.5.
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.6.
Primarul comunei şi compartimentul contabilitate, financiar, impozite şi taxe vor
duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
ART.7.
Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor,
instituţiilor şi persoanelor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Constantin Secară

Contrasemnează:
SECRETAR,
Anca-Lenuţa Iovu

