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      H O T Ă R Â R E 

NR. 9 DIN  12.02.2015 

Privind aprobarea  bugetului local pe anul 2015 

    Consiliul Local al comunei Bahna,judetul Neamt întrunit în sedinta ordinara in data de 12 februarie 

2015 

    Avand in vedere prevederile Legii  nr.186/2014 privind Bugetul de Stat  pe anul 2015, publicată în 

Monitorul  Oficial al României nr.960/30.12.2014, 

     În conformitate  cu prevederile  art.39,alin.(6)din legea nr.273/2006 conform căreia ,,proiectele de 

buget se aprobă de autorităţile deliberative în termen de 45 de zile de la data publicării legii bugetului 

de stat în Monitorul Oficial al României,Partea I,, 

    Ţinând cont de referatul de aprobare al iniţiatorului proiectului de hotărâre –d-l Ploşniţă Liviu 

Cristian-Primarul com.Bahna înregistrat sub  nr.287/06.02.2015,precum si prevederile  adresei nr. 

2555/20.01.2015 a Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi – Administratia Judeteana a Finantelor 

Publice Neamt prin care s-a aprobat sumele defalcate din taxe pe valoare adaugata si din cote pe 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale stabilit in conformitate cu prevederile art. 8 din 

Legea Bugetului de stat pe anul 2015  si adresa Ministerului de Finante nr. 500/05.01.2015 ,repartizate 

prin Decizia nr. 1/20.01.2015 a Sefului AJFP Neamt. 

    Vazând avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local precum şi referatul 

compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.286/06.02.2015 

    In temeiul dispozitiilor art.36 alin.2 lit.b şi alin.4 lit.a şi art. 45 alin.1 şi 2 lit.a  şi ale art.115 alin.1 

lit.b din Legea nr.2l5/200l privind administratia  publica locala ,republicata, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

                                                                   H O T A R A S T E : 

     Art. 1. Se aproba bugetul local pe anul 2015 in suma de: 

o venituri - 3048 mii lei,sume repartizate pe surse de venituri prevazute in anexa 1 ce face parte 

integranta din prezenta hotarare: 

o cheltuieli – 3282 mii lei suma defalcata pe capitole,subcapitole,titluri,articole si aliniate 

prevazute in anexa  2 ce face parte integranta din prezenta hotarare cu un deficit de 234 mii lei. 

     Art. 2.Se aproba bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii  pe anul 2015  

la venituri şi cheltuieli cu suma de 49 mii lei conform anexei 3 ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, iar la cheltuieli cu 30 mii lei.  

     Art. 3.Se aproba  sume din excedentul bugetar local utilizat pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii 

de dezvoltare în sumă de 234 mii lei anexa 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

     Art. 4.Se aprobă fondul de salarii pe anul 2015 situaţie anexă 5 ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre  – fond de salarii aprobat prin Decizia nr.2 din 23.01.2015 a AJFP Neamt. 

     Art. 5.Se aprobă  programul de investitii pentru anul 2014, situaţie anexă 6 ce face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

     Art. 6.Primarul comunei si compartimentul financiar contabilitate  vor asigura aducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

     Art.7. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei Instituţiei Prefectului-

jud.Neamţ,Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Neamţ,Consiliului Judeţean Neamţ,Primarului 

com.Bahna,Compartimentului financiar –contabil,persoanelor si instituţiilor interesate. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

          MAZĂRE IOAN                                   Contrasemnează  pentru legalitate, 

                                                                       Conf. art. 47 din Legea nr.215/2001( r), 

Secretarul comunei, 

CĂLIMAN ALINA CRISTINA 

 

Adoptată la Bahna,în data de 12 februarie 2015,cu 10 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri,  din 

11 consilieri locali în funcție și  10 consilieri locali prezenți. 



 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


