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Nr. 10994 din 30.12.2015 ***PROIECT***
HOTARARE

privind aprobarea bugetului de venituri Ei cheltuieli pentru mul 2016 al comunei BILCA

Consiliul Local al comunei Bilcajudelul Suceav4
Avdnd in vedere:
- expunerea de motive prezentat de domnul primar inregistratn sub nr.10992 din 30.12.2015
-raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil inregistrat sub m. 10993 din
30t2.2015
-raportul favorabil de ayizare al comisiei pentru dezvoltare economico sociald,buget
finan{e,administrarea domeniului public Ai privat al comunei agricultur5,gospoddrire
comunalA,proteclia mediului,servicii qi comerf ,inregistrat sub nr.......... din29.01.2016;
-Legea nr. 3391 19.12.2015 privind Legea bugetului de stat pe anul 2016;
-Legea 340119 .12.201 5 privind legea bugetului asigurdrilor sociale de stat pe anul 2016;
-Legea nr.354 din 28.12.2015-lege privind aprobarea Ordonantei Guvemului m. 15/2015
pentru modificarea Legii cadru nr. 28412010 privind salarizarea unitara a personalului pldfit
din fonduri publice;
-HotirArea Guvernului w. 101712015 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe lard
garantat in platd
-Legea273/2006 privind finanlele publice locale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
-Legea 69 12010 privind responsabilitatea fi scal bugetari;
Jegea 358/2015 lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 50/2015
pentru modificarea si completarea Legii. 227 /2015 privind Codul Fiscal qi a Legii 207 /2015
privind Codul de Procedura Fiscald;
- prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnici legislativd
pentru elaborarea actelor normative, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, se

menlioneazd urmdtoarele avize, prevdzute de lege:
- prevederilor art36 alin.4 lit.b, art. 45 alin. (1) 9i celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administrafiei publice locale nr. 215/2001, republicatd, cu modificArile qi completdrile
ulterioare;

HOT,,IR,,{$TE:
ART.I. Se aproba bugetul local de venituri gi cheltuieli pentru anul 2016, aEa cum

sunt redate in 94ry,!_, gi care fac parte parte integrantd a acestei hotdrdri.
ART.2. Excedentul anual se va utiliza ca sursd de finantare a cheltuielilor secliunii de

dezvoltare.
ART.3. Ordonatorul principal de credite si biroul financiar contabil vor duce la

indeplinire prevederile prezentei H.C.L.
ART.4. Prezenta hotarare se comunicd Institutiei prefectului Judeprlui Suceava

in vederea exercitdrii controlul cu privire la legalitate Ei aduce la cunoqtinld publicn prin grija
secretarului comunei;
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