ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNE,I TRIFESTI

HOTARARE
privind aprobarea bugetului Iocal pe anul

201 6

Consiliul local al comunei Trifesti. judetul Neamtl
Avand in vedere prevederile Legii nr.339/2015 Legea bugetului de stat pe anul
2016 si ale Legli nr.27312006 pivind Findntele publice locale.cu modificarile si
completarile ulterioare I
Luand in considerare Referatul cu privire la aprobarea bugctului local al
comunei Trif'esti pe anul 20 I 6 inregistrat sub nr. 299 din I 8.01 .2016 intocmit de
contabilul primariei;
Tinand cont de adresele nr . 48350/29.12.2015, 1084/ I 1.01.2016. N-lG SlZ63 2016 si 579129.01.2016 ale Agentiei de Administrare Fiscala Neamt, precum si
adresa nr. 146/08.01.2016 a Consiliului Judetean Neamt
Vazand Rapo(ul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
Local Trifesti:
In temeiul dispozitiilor art.36 alin.(2), lit. ,.b" alin.(4) lit.,,a" . ale art.45 alin (2) .
lit. ..a" si ale aft. I 15, alin. (l). Iit. ,,b" din Legea nr. 21512001 privind administratia
publica locala republicata,cu modillcarile si completarile ulterioare I

HOTARASTE:

Art.l.

Se aproba bugetul local al comunei

nr. I care face parte integranta

din

Trifesti pe anul 2016 potrivit anexei

prezenta hotarire.

Art.2. Se aproba bugetul local al comunei Trif'esti pe anul 2016- sectiunea de
functionare potrivit anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarire.
Art.3. Se aproba bugetul local al comunei Trif'esti peanul 20 | 6-sectiunea de
dezvoltare potrivit anexei nr. 3 care face parte integanta din prezenta hotarire .
Art.4. Se aproba lista obiectivelor de investitii pe anul 2016 cu finantare paniala
sau integrala de la bugetul local potrivit anexei nr.4 care face parte integranta din
prezenta hotarire

Art.S.Se aproba nivelul maxim de cheltuieli pentru personalul angajat permanent
si temporar, precum si fondul salariilor de baza pe anul 2016 potrivit anexei care lace
pafte integranta d in prezenta hotarire .
Art.6 Primarul si contabilul primariei vor asigura ducerea la indeplinire a
prevederilor prezentei hotarari care va fi adusa la cunostinta publica .
Art. 7. Secretarul comunei Trifesti va comunica prezenta hotararc persoanelor si
autoritati lor interesate
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