ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA ŞARU DORNEI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Șaru Dornei
pentru anul 2016 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2017-2019
Consiliul local al comunei Şaru Dornei, judeţul Suceava ;
Analizând expunerea de motive a primarului comunei Şaru Dornei, înregistrată sub nr. 418 din 21.01.2016,
raportul compartimentului financiar-contabil înregistrat sub nr. 419 din 21.01.2016, 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. 420 din
21.01.2016, 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. 421 din 21.01.2016
și raportul de avizare al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi socialculturale, culte, protecţie copii, înregistrată cu nr. 422 din 21.01.2016.
Având în vedere adresa nr. 490 din 11.01.2016 a Consiliului Județean Suceava, înregistrată la Primăria
Comunei Șaru Dornei sub nr. 258 din 15.01.2016;
În baza adreselor Administrației Județene a Finanțelor Publice Suceava nr. 8843 din 29.12.2015, înregistrată
la Primăria Comunei Șaru Dornei sub nr. 11151 din 30.12.2015 și nr. SVG_STZ/78 din 18.01.2016, înregistrată la
Primăria Comunei Șaru Dornei sub nr. 378 din 21.01.2016;
În conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 4.075 din 18 decembrie 2015 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 339 din 18.12.2015, Legea bugetului de stat pe anul 2016;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 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.

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Şaru Dornei pentru anul 2016 și estimarea
bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2017-2019, 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 2016 și
estimarea pentru anii 2017-2019, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pentru anul 2016, conform anexei nr. 3, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local al UAT Comuna Șaru Dornei pentru anul 2016 în
sumă totală de 472294.54 lei, după cum urmează:
- ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare cu suma de 462991.54 lei;
- pentru acoperirea temporară a golurilor de casă, provenită din decalajele între veniturile și cheltuielile
secțiunii de funcționare cu suma de 9303 lei.
Art.5. Primarul comunei Şaru Dornei şi compartimentul financiar-contabil vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
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Contrasemnează,
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Secretar,
Ștefan NEGREA
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