
ROMANIA
JUDETT'L VRANCEA
CONSILM LOCAL AL COMT]NEI SLTRAIA

HOTARAREA nr. I
DrN /r- ae - 2016

privind: aprobarea bugetului local al comunei Suraia, pe anul 2016

Consiliul Local al comunei Suraiajudetul Vrancea intrunit in sedinta ordinara
in data de 15 februarie 2016

- Audiind expunerea de motive a primarului comunei Suraia la proiectul de

hotalare privind aprobarea bugetului local al comunei Suraia pe anul 206 , insotit
de raporlul compatrimentului din cadrul aparatului de specialitate ai primarului
comunei Suraia;

- vazand procesul verbal inregistrat sub nr. 69 din 20.01.2016 privind
afisarea proiectului de buget la sediul Primariei comunei Suraia;

- avand in vedere prevederile art.l a1in.(1) si (2) lit."a", aft.2 pct.l, art. 5,

art. 19 lit."a" si"b", art.20 alin.(1) lit."a" din Legeanr.273l2006 privind finantele
publice locale, modificata si completata ulterior si Legea nr. 33912015 privind
bugetul de statpe anul2016;

- in baza adreselor nr. 3596312015 ,123012016 si 472412016 inaintate de

AJFP Vrancea;
- vazand avizul favorabil dat proiectului de hotarare al comisiei de

specialitate din cadrul Consiliului Local Suraia;
- in conformitate cu prevederil,e art.27, art.36 alin.(1), alin.(2) lit."b", alin.

(4) lit."a", ar1.45 alin.(1), alin.(Z) lit."a", art.115 alin.(1) lit"b" si aft. 117 lit"a" din
Legeanr.2l512001, privind administratia publica locala, republicata cu modificarile
si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba bugetul locai al comunei Suraia, judetul Vrancea pe anul
2016 si estimarile pe anul 2017,2018 si 2019 la sectiunea de functionare si

sectiunea de dezvoitare conform anexelor care fac parte integranta din prezenta
hotarare.

Art. Se aproba folosirea sumei de 744 mii lei din excedentul anului 2015
pentru sectiunea dezvoltare.

Att. 3. Prezenta hotarare va fi comunicata de indata primarului comunei
Suraia pentru a asigura executarea acesteia prin comparlimentele de specialitate, va
fi data pLrblicitatii prin icare pentp controlul legalitatii prin grija
secretamlui comunei S
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