JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA COSTIŞA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
NR.20 DIN 07.03.2017
privind adoptarea bugetului local al comunei Costişa
pe anul 2017

Consiliul Local al comunei Costisa,judetul Neamt;
Avand în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017 , nr. 6 din 16.02.2017.
Vazând adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Neamţ nr. 4853 din 24.02.2016
prin care ni s-a transmis repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2017 şi estimările pentru perioada 2018-2020 .
Având în vedere adresa Consiliului Judeţean Neamţ nr. 3311 din 28.02.2017 prin care ni
s-a transmis repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate prin
Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 49 din 28.02.2017.
Luând act de raportul de specilitate al compartimentului financiar – contabil cu privire la
propunerea de adoptare a bugetului local pe anul 2017, precum şi de avizul favorabil al Comisiei
pentru probleme tehnico-economice , financiare , agricultură , amenajarea teritoriului şi urbanism.
În temeiul dispoziţiilor art.36 alin. (2) lit.”b” si alin.(4) lit.”a” precum şi ale art.45 alin.(1) si (2)
lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala , republicată , cu modificările şi
completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Adoptă bugetul local al comunei Costişa pentru anul 2017 şi estimările pentru anii
2018-2020 , potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;
Art.2 Se aprobă numărul de personal şi fondul de salarii pe anul 2017 , potrivit anexei nr.
2 la prezenta hotărâre.
Art.3 Se aprobă lista obiectivelor de investiţii pe anul 2017, cu finanţare parţială sau
integrală repartizată pentru lucrări de investiţii pe anul 2017 , conform anexei nr. 3 la prezenta
hotărâre.
Art.4 Primarul comunei Costişa , în calitatea sa de ordonator principal de credite , va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;
Art.5 Secretarul comunei Costişa va înainta şi comunica prezenta hotărâre,autorităţilor şi
persoanelor interesate;
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
MARIA-ADINA HUŢANU
Contrasemnează
Secretarul comunei,
Adrian Barcan

