ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HANGU
HOTARARE
Privind aprobarea bugetului local pe anul2017 si a estimarilor pentru anii 2018-2020
Consiliul Local al comunei Hangu, judetul Neamt;
In temeiul prevederilor Legii nr.27312006 privind finantele publice locale si ale Legii
nr.6l20l7 privind bugetul de stat pe anul 2017, ale adresei nr.3311128.02.2017 a Consiliului
Judetean Neamt ;
Avdnd in vedere adresele A.J.F.P Neamf 4853124.02.2017 si 61123113.03.2017 privind
repartizareape trimestre a sumelor din taxa pe valoarea adaugata;
Avdnd in vedere prevederile art.5 alin.Z si art.32 din H.G. nr.ll83l2012 pentru aprobarea
Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea functiei de audit public intern si
prevederile art.l alin.2 din H.C.L.28121.05.2015 de aderare la Acordul de cooperare pentru
organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern,in baza Acordului de cooperare
nr.l43ll15.l2.Z\l6,cumodificarile aduse prin Actul aditional nr.1130.01.2017;
Examindnd raportul de specialitate prin care compartimentul Buget, finanfe,contabilitate,
impozite gi taxe susJine aprobarea proiectului bugetului local pentru anul 2017;
In temeiul dispozitiilor art.36 alin.(1),ale alin. (2) litera"b", ale alin.(4) litera"a" si ale
art.45 alin.(2) litera "a" din Legea administratiei publice locale nr.2l5l2001,republicatd, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare,

t

HorAnAgrn:
Art.l. Aproba bugetul

local

pe anul2017

al comunei Hangu si estimarile pentru anii 2018-

2020. conform anexei nr.1;

Art.2. Aproba bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii pe anul 2017

si

entru anii 20 | 8 -2020, conform anexei nt .2;
Art.3. Aprobd numdrul de personal gi fondul salariilor debazd al aparatului de specialitate al
primarului gi al instituJiilor subordonate , potrivit anexei 3.
Art.4. Aproba listele obiectivelor de investitii pe anul 2017, conform anexelor 4,5,6;
Art.5. Piimarul comunei Hangu prin Compartimentul Buget,finanJe ,contabilitate,impozite
gi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor asigura aducerea la indeplinire a
prevederilor prezentei hotdr6ri.
Art.6. Secretarul comunei, va comunica prezenta Prefectului judetului Neamf in vederea
exercitdrii controlului de legalitate, primarului comunei gi Compartimentului de specialitate pentru
e

stimari le

p

luare la cunogtinfd gi aducere la indeplinire.

Presedinte de sedinta .
Consilier,
Samoila Silviu Florinel
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Contrasemne zl,
Secretar,
Anisoara

