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PRC)I ECT DE HOTARA.RH
cUpnwe lat

bugeiulur local general

p

amrl 20i6

a1

mim::rei Estelrlc

Consiliul local al com
i Estelnic. judelul Covasna,
intrunit in $edinla
din data de ......................... 20 t6.
analiz6nd expunerea
motive a primarului comunei Estelnic, av6nd in vedere raportul
compartimentului de resort
cadrul aparatului de specialitate al primarului, avizul Comisiei de
specialitate nr. 1 al CL qi avizul
ui comunei,
in conformitate cu
erile Legii nr. 22712015 privind Codul Fiscal cu modificarile si

completarile ulterioare
in conformitate cu
w.339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016
in baza art. 19, art. 20
. ( I ) lit. a.), art. 25, afi, 26, arr. 39 9i art. 58 atin. (2) din Legea nr.
27312006 privind finanlele publi
Iocale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare
in conformitate cu
ilor art. 36 alin. (2) litera "b" coraborat cu art. 36 alin. (4) litera.,a"
din Legea nt. 21512001 a
publice locale, republicatd, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare,

(2) 9i art. 115 alin. (1) lit."b"din Legea nr. 21512001 a administraliei
ile 9i completdrile ulterioare,
HOIARASTE

Art. 1. -Se aprobd
secliuni de funclionare qi
hotdrdre.

Lrt. 2. -

Se aprobd

bugetare pe anii precedengi. in
dezvoltare a bugetului local pe

*

Art. 3, Se aprobd
integranta din prezenta hotarare
Art. 4. - Cu aducerea
Estelnic qi Compartimentul

tul local general pe anul 2016 al comunei Estelnic, pe total qi pe
Itare, conform anexei nr. 1 care face parte integrantd din prezenta
excedentului bugetului local rezultat la incheierea exerciliilor
de 196.350 lei, ca strrsa de finantare a cheltuielilor sectiunii de
ul 2016.

de investitii pe anul 2016, conform anexei nr. 2 care face oane
indeplinire a prezentei hotdrdri se insdrcineazd primarul comunei
-contabil din cadrul Primdriei Estelnic.
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