
Romania
Judetul Neamt
Consiliul local al Comunei Tamaseni

HOTARARE
Nr.7 din 01.02.2014

privind aprobarea bugetuJui local pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015-2017

Consiliul local al comunei Tamaseni, judetul Neamt;
Avand in vedere prevederile Legii nr.356/18.12.2013 -Legea bugetului de stat pe

anul 2014 si ale Legii nr.27312006 privind Finantele pLrblice locaie.cu nrodjficarjle si

con.rpletarile uherioat'e :

Vazjnd Decizia nr.l/08.01.2014 a sefului AJIP Neant" plivind repaitizalea pe
unitati adnr inistrativ-teritoriale a sumelor delalcate din T\zA pent'u echilibrarea bugelelor
Iocale pe anul 201 4 si estinrarile penlru pe oada 2015-2017 si a sunelor alocate din
cotele defalcate din inrpozitul pe venit penlru echilibrarea bugetelor locale pentru anul
201 4 si estinrarile peulru perioada 201 5-201 7 precurr si pentru lepadizarea sur.r.:elor

defalcate din TVA penlr'u finat.ttarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
con.runelor,oraselor si nrinicipiiJor pe anu'l 2014 si estinrarile pentru perioada 2015-2017'
si Adresa AJI:P Neamt nr.2565122.01 .2014 prin care ni se corrunica nivelul rraxirl al
cheltuieljlor de personaJ afelent bugetului centr-alizat al cor.nunej:

Luand in considerare expulterea de moljve a plinralului contunei si Raponul cu
privire la aprobarea bugetului local al contunei Tanraseni pe anui 2014 inregistral sub nr.
482 drn22.01.2014. prezelltal de contabilul primariei:

In terreiul dispozitiilor art.36 alin.2 lit. b (a1in.4 lit.a) si aJe art.45 alin 1 din
Legea nr.215/2001 privind adnrinistratia publica locala. repuhlicata.cu nrodificarile si

conrplelarile ulterioare :

HOTARASTE:
Afl.1 Se aproba bugetul local al comunei Tamaseni pe anul 2014 si estintali

pentru atrii 20) 5-2017 polt'ivit a:.)e):ei nr. 1 care face pafie ilitegranta din prczcnla lro''arire.
Art.2. Se aproba bugetul Iocal al comunei Tamaseni pe anul 2014 si estirrari

petrlru arrii 2015-2017 - sectiutrea de 1'unctionare polrivit aneriei nr. 2 care face patle
inlecranta din prezenta holarir e.

Art.3 Se aploba bugetul local al comunei f'amaseni pe anul 20J4 si estintari
pentru anii 201 5-201 7-sectiunea de dezvoltare polrivit anexei nr. 3 care face parte
integl anta din pr ezenta hotarire .

Afi.4 Se aproba lista de investitii a bugetului local pe anul 2014 potrivit anexei
nr.4 cale face parte integranta din prezenta )rotarire .

Art.5 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru aclivitatiie finantate
integral sau padial diu venituri pioprii si estiuiali pentru anii 2015-2017 potrivit anexei
nr. 5 care face pade integranta din prezenta hotarire.



Art.6 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile finantate
integral sau partial din venituri proprii si estimari pentru anii 2015-2017 -sectiunea de

functionare polrivit anexei nr.6 care face parte integranta din prezenta hotarire.
Art.7 Se aproba numarul de persorral pernanent si temporar,precum si fondul

salariilor de baza al unitatii pe anul 2014 potrivit anexei nr.7 care face parte integranta

din prezenta hotarire .

Art.8 Secretarul comunei Tamaseni va comunica autoritatilor prezenta hotarire irr

termenul prevazut de lege.
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