
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA ŞARU DORNEI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Șaru Dornei

 pentru anul 2017 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2018-2020

Consiliul local al comunei Şaru Dornei, judeţul Suceava ;
Analizând expunerea de motive a primarului comunei Şaru Dornei, privind aprobarea bugetului local de venituri şi  

cheltuieli  al comunei Șaru Dornei, pentru anul 2017 şi estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anii 2018 - 2020, 
înregistrată sub nr. 291 din 17.01.2017, raportul compartimentului financiar-contabil înregistrat sub nr. 2259 din 21.03.2017, 
raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului 
public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, turism, servicii şi comerţ înregistrat sub nr. 
2306 din 2306, raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor înregistrat sub nr. 2396 din  24.03.2017 și 
raportul de avizare al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, 
culte, protecţie copii, înregistrată cu nr. 2397 din  24.03.2017.   

Având în vedere adresa nr. 4837 din 28.02.2017 a Consiliului Judeţean Suceava, înregistrată la Primăria Comunei 
Şaru Dornei sub nr. 1793 din 09.03.2017;

În baza adreselor Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava nr. SVG_STZ/258/22.02.2017, 
înregistrată la Primăria Comunei Şaru Dornei sub nr. 1331 din 24.02.2017 şi nr. SVG_STZ/368/13.03.2017, înregistrată la 
Primăria Comunei Şaru Dornei sub nr. 1994 din 14.03.2017;

În baza:
-  prevederilor Legii nr. 6/2017, privind bugetul de stat pe anul 2017,
- art. 26 alin.(4), art. 50 şi art. 58 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare,
Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa cum sunt ele definite în Legea 

nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi  
în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 7 alin (13) din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată , cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, alin. (2), lit. “b”, alin. (4), lit. „a”, art. 39, alin. (1) și (3), art. 45, alin. (2), lit. “a”, 
art. 63, alin. (4), lit.  „b”  şi  115, alin (1), lit.  „b”  din Legea  nr.  215/2001 a administraţiei  publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E :
 

Art.1. Se aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Şaru Dornei pentru anul 2017 și estimarea  
bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2018-2020, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta  
hotărâre.

Art.2. Se aprobă bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii pentru anul 2017 și estimarea 
pentru anii 2018-2020, conform anexei nr. 2,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Lista  obiectivelor  de investiţii  pentru  anul  2017, conform anexei  nr.  3,  care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă  numărul  de  personal,  permanent  din  cadrul  Primăriei  Comunei  Șaru  Dornei,  Județul 
Suceava, precum și fondul salariilor de bază ale salariaților comunei Șaru Dornei, Județul Suceava, pentru anul 2017 
conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Primarul comunei Şaru Dornei şi compartimentul financiar-contabil vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.
 Preşedinte de şedinţă,        Contrasemnează,  

              Mihai URSU                                                         Secretar, 
         Ștefan NEGREA                            

Şaru Dornei, 28.03.2017.
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