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PROME41TI&E1E&IL1RA1R1E
privind aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli
pe anul 2017
Consiliul Local a! orau1ui Comäneti, judeul Bacäu, Intrunit in edina
ordinarä din data de 30.03.2017;
Avánd In vedere:
- Referatul nr.23221/02.03.2017 a! Directiei Economice din cadrul aparatului de
specialitate a! Primarului oraului Comäneti, prin care solicitä aprobarea bugetului de
venituri i cheltuieli pe anul 2017;
- adresa nr.492/23.02.2017 a AMP Bacäu privind repartizarea sumelor
defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,
oraselor, municipiilor si estimari20 18-2020;
- adreSa nr. 489/22.02.2017 a AMP Bacau privind Sumele defalcate din TVA
pentru echilibrarea bugetelor locale Si din cote defalcate din impozitul pe venit pe anul
2017 Si eStimari pe anii 2018-2020;
- LiSta obiectivelor de investitii pe anul 2017;
- Avizele favorabile ale comiSiilor de Specialitate din cadrul ConSiliului Local al
oraului Comäneti;

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de Stat pe anul 2017 nr.6/20 17 , ale
art.25 , art.26 Si art.58 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;
In temeiul art. 36 aim. 4 lit, a) , art. 45 aIm. 2 lit, a) , art.48 alin(2) si
art.115, alin(1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicatä,
cu modificärile i completärile ulterioare, adoptä urmätoarea

iTARARE
Art.! Consiliul Local al orau1ui Comäneti aprobä bugetul de venituri i
cheltuieli al unitätii administrative teritoriale ,,Oraul Comäneti" pe sectiunea de
functionare i seciunea de dezvoltare, pe anul 2017 conform anexelor nr. 1 Si 2, care
fac parte integrantä din prezenta.
Art.2 Consiliul Local al oraului Comäneti aprobä utilizarea excedentului
bugetar pentru acoperirea temporarä a golurilor de casä provenite din decalajele Intre

veniturile i cheltuielile sectiunilor de functionare i dezvoltare In anul curent i ca
sursä de finantare a deficitului sectiunii de dezvoltare.
Art.3 Prezenta hotärâre se va comunica Institutiel Prefectului judeu1ui Bacäu,
Primarului orau1ui Comäneti, Directiei economice din cadrul UAT Orau1
Comäneti care o va transmite la Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacäu
i Consiliului Judetean Bacäu.

Initiatori,
PRIMAR
Director economic
ec.Viorel Miron
ec.Daniela Gherber
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Avizat pentru legalitate,
Secretarul orau1ui
jurist Daniela Chirilä

