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Nr.9 din 21.01.2016

Privindaprobareabugetuluilocaldeveniturisicheltuielipentruanul20l6

consiliul Local al comunei Srvineqti, judelul ileam(,intrunit in qedinta ordinara in data de

27.01.2016;

Avdnd in vedere prevederile Legii 33912015 a bugetului de stat pentru anul 2.016,conform

prevederilor din Legea ir.27312006, ui.3g, ulin (6) "Proiectele de buget .... se aproba de autoritatile

deliberative in ternten de maximum 45 de zile de la data publicarii legii bugetului de stat in Monitorul

Oficial ol Romaniei, Parrea l'.-' 
linana cont de Raportul Primarului privind aprobarea bugetului local al comunei S[vineqti 5i

Lista de investiii pentru anul 2016, Referatul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr'578

din20.0|.2016siAdreselevenitelinparteaAJFPinregistratesubnr.
48350129.12.2015,,l084i 11.01.2016 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru

echilibrarea buget"lor locale pe anul i0i6 9i adresa nr.146/08.01.2016 a Consiliului Judelean Neaml

p.ivina r"par-tiiurea sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea

, alin(4) ,lit"a" si ale ar1 45 alin(l) si(2) lit"a" din Legea

publicd locala, republicatE cu modificdrile 5i completdrile

HOrAnAgtr:
Art.1. Se aprobi bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Sdvinegti, judelul Neam!, pentru anul

2016 conform un"*.lo. 1-3 care fac parte integrantd din prezenta hotirAre:

o Anexa nr.l,'Detalierea bugetului localpe anul 2016 Secliunea de dezvollare $i Func(ionare

venituri si cheltuieli"
. Anexa nr.2" Bugetul activitatilor finanlate integral sau partial din venituri proprii pe

anul 2016"
o Anexa nr 3 ,,Lista obiectivelor de investilii pentru anul 2016";

Art.2. Serviciul financiar contabil va duce la indeplinire prevederile prezentei hotardri.

Art. 3. Secrctarul UAT Sivinegti va comunica prezenta hotlrAre persoanelor 9i instituJiilor

interesate.
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