ROMANIA
JUDETUL COVASNA
U.A.T. COMUNA ESTELNIC

CONSILIUL LCCAI
HOTARAREA NR. 1/25. 0T,2016
Privind aprobarea bugetului local general pe anul 2016 al Comunei Estelnic

{emiliul local al comunei Estelnic, jude{ul

Covasna,
.iqc'unit in gedinla ordinar[ din data de 25 ianuarie 2016,

*qrizdnd expunerea de motive a primarului comunei Estelnic, avAnd in vedere raportul
diaentului de resofi din cadrul aparatului de specialitate al primarului, avizul Comisiei de

he

nr. 1 al CL qi avizul secretarului comunei,
h. ronformitate cu prevederile Legii nr. 22112015 privind Codul Fiscal cu modificarile si
ulterioare
h conformitate cu Legea nr.339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016
ic baza art. 1.9, arl, 20 alin. (1) lit. a,), art.25, art,26, aft.39 qi art, 58 alin. (2) din Legea nr'
ffi privind finanlele publice locale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare
.it conformitate cu prevederilor art. 36 alin. (2) litera "b" coraborat cu ar1. 36 alin. (4) Iiteta "a"
nr.21512001 a administraliei publice locale, republicatd, cu modific[rile gi completdrile

$ in temeiul art. 45 alin. (2) 9i art,

115 alin. (1)

lit."b"din Legea nr. 21512001 a administraliei

bcale, republicat[, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

HCIIAM$T'E

{rt.

1. -Se aprob[ bugetul local general pe anul .2016 a] comunet Estelnic, pe total $i pe
r de funcfionare $i dezvoltare, conform anexei nr. 1 care face parte integrantA din prezenta
Se aprobd utilizarca excedentului bugetului local rezultat la incheierea exerciliilor
:pe anii precedenli, in sumA de 196.350,31 lei, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de
are a bugetului local pe anul 2016.
-{rt. 3. - Se aprobi programul de investitii pe anul 2016, conform anexei nt. 2 care face parte
rta din prezenta hotarare
Art, 4. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se insdrcineazd primarul comunei
si Comoatlimentul financiar-contabil din cadrul Primdriei Estelnic.
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