ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA STRAJA
CONSILIUL LOCAL

— — — —

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2015
Consiliu! Local al comunei Straja, judeţul Suceava;
Având în vedere:
-prevederile Legii nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015;
-prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal - bugetare, cu modificările si
completările ulterioare;
-Adresele Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava nr. 60.031 din 12.01.2015,
nr. 60.061 din 19.01.2015 şi nr. 60.075 din 22.01.2015;
-Raportul întocmit de dl. Vasile Juravle, primarul comunei, înregistrat sub nr. 439 din
29.01.2015;
-Raportul de specialitate al Compartimentului financiar-contabil al Primăriei comunei
Straja, înregistrat sub nr. 440 din 29.01.2015;
-Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală,
protecţia^ mediului şi turism, înregistrat sub nr. 441 din 29.01.2015;
în conformitate cu dispoziţiile art. 19 alin.(l), art. 20 alin.(l) lit. a), art. 25, art. 26, art. 32
alin. (1) lit. a) şi c) şi (2), art. 58 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art.36 alin. (1) şi alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) şi art. 45 alin. (2)
lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.l. Se aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2015, conform Anexei nr. 1.
Art.2. Se aprobă nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului pe anul
2015, conform Anexei nr. 2.
Art.3. Se aprobă utilizarea sumei de 40.750 lei reprezentând excedentul anual al
bugetului local pe anul 2014 pentru finanţarea cheltuielilor de capital la capitolul bugetar 84.02
„Drumuri si poduri".
Art.4. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Primarul comunei Straja, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei Hotărâri.
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