PROIECT

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI NEAMŢ
HOTARÂRE
privind aprobarea bugetului local pentru anul 2016
Consiliul local al comunei VÎnători Neamţ, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
- prevederile Legii nr.339/18.12.2015 a bugetului de stat pe anul 2016;
- prevederile art.1, alin.(2) lit.a), art.5, art.14, art.23, art.25, art.26 din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- adresa A.J.F.P. Neamţ nr. 48350/29.12.2015;
-adresa A.J.F.P Neamţ nr.1084/2016;
-adresa nr.146/2016 a Consiliului Judeţean Neamţ;
- Expunerea de motive a doamnei Maria Petrariu, primarul comunei Vînători Neamţ şi
raportul de specialitate al Serviciului Financiar contabil-impozite si taxe, ambele înregistrate
sub nr. 96 din 08.01.2016;
In temeiul art. 36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a), art.63 alin.(1), lit.c) şi
alin.(4), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă bugetul local al comunei Vînători Neamţ detaliat pe secţiunea de
funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, pe anul 2016, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre,
parte integrantă a acesteia.
Art.2 Se aprobă bugetul de venituri proprii şi subvenţii detaliat pe secţiunea funcţionare
si dezvoltare, pe anul 2016, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre, parte integrantă a
acesteia.
Art.3 Se aprobă numarul de personal, permanent şi temporar, precum şi fondul de
salarii pe anului 2016, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.
Art.4 Se aprobă Lista de investiţii pe anul 2016, conform anexei nr.4 la prezenta
hotărâre, parte integrantă a acesteia
Art.5 Primarul comunei Vînatori Neamţ în calitate de ordonator principal de credite va
urmari modul în care Serviciul Financiar contabil–impozite şi taxe va lua toate măsurile
necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri;
Art.6 Secretarul comunei Vînatori Neamţ va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi
persoanelor interesate.
Iniţiator,
Primarul comunei Vînători Neamţ
jr. Maria PETRARIU
Avizat pt. legalitate,
Secretar,
Alina-Iuliana FLOŞ

ROMÂNIA-JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA VÎNĂTORI,617500 VÎNĂTORI-NEAMŢ , str .Ştefan cel Mare Nr.174
Nr .96 din 08.01.2016
Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2016
Subsemnatul Vasiliu Anton avand functia de inspector superior în cadrul Serviciului
Financiar Contabil-Impozite şi taxe,
In conformitate cu:
prevederile art.19 alin.1 lit. a) din Legea 273/2006 precum si in conformitate cu art.36
alin.4 lit a) din Legea 215/2001;
prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/18.12.2015;
adresele nr. 48350/29.12.2015 si 1084/2016 emise de catre Administratia Judeteana a
Finantelor Publice Neamt;
continutul adresei nr. 146/2016 a Consiliului Judetean Neamt prin care ne-au fost
repartizati indicatorii de buget pe anul 2016 astfel:
Nr.
Crt
1

2
3
4

Denumire indicator
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale
(cod 04.02.04)
Suma defalcate din TVA pt. Finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor (cod 11.02.02)
Sume defalcate din TVA pt. drumuri(11.02.05)
Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale
(11.02.06)
TOTAL GENERAL

Realizari
2015
702

- mii leiPrevederi
2016
938

5.982

4.413

-1.569

200
1.853

0
1054

-200
-799

8.737

6.405

-2.332

Diferenta (-)
236

Propun aprobarea proiectului de buget pentru anul 2016, dupa cum urmează:
Structura bugetului la partea de venituri :
1. Venituri proprii in suma de 3.211 mii lei reprezinta un procent de 10%
2. Sume defalcate din TVA in suma de 5.467 mii lei reprezinta un procent de 19 %
3. Subventii in suma de 14.904 mii lei repezinta un procent de 51 %
4. Sume primite de la Fondul European pentru Agrigultura si Dezvoltare Rurala 6.028 mii
lei reprezinta un procent de 20 %
Distributia pe capitol bugetare a cheltuielilor:
- autoritati executive
9%
- invatamant preuniversitar de stat
16 %
- asigurari si asistenta sociala
4%
- locuinte, servicii si dezvoltare publica
23 %
- drumuri si poduri
45 %
- alte activitati (cultura, recreere si religie,
3%
protectia mediului, politie locala, situatii de
urgenta, alte actiuni economice)
Serviciul Financiar - contabil, impozite şi taxe,
Inspector superior, VASILIU ANTON

