ROMANIA

coNsILruL LOCAL AL COMUNEI

STNESTT

JUDETUL IASI
Tel/fax z O232-325100 cod postal 7O745O

HOrAnAnp

Nr.29

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, comuna Sinesti, judetul Iasi

- Consiliul local al comunei Sinegtijudetul lasi,
Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.988128.02.2017 a primarului comunei Sinesti care in calitate de ordonator
principalde credite propune aprobarea bugetului localpe anul2017 structurat pe cele doua sectiuni,
respectiv sectiunea de dezvoltare si sectiunea de functionare;
- anuntul nr.962128.02.2017, privind dezbaterea publica a Proiectuluide hotarare privind aprobarea
bugetuluide venituri sicheltuieli pe anul 2017 si estimarea bugetuluide veniturisicheltuieli pentru anii
2018-2020 al comunei Sinesti, judetul lasi;
-raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil nr.987128.Q2.2011:
- raportul privind controlul financiar preventiv nr.1004/01 .03.2017:
- adresele cu nr.12A0123.02.2017, nrj20523.02.2017, nr.1238128.02.2017, nrj529|4.03.2017, ate
Directiei Regionale a Finantelor publice lasi;
- adresa nr.5744127.02.2017 a Consiliului Judetean lasi ;
Cu respectarea prevederilor :
- art.57 . alin.(1) din Legea nr.27312006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile

ulterioare;
- Legii nr. 612017 privind bugetul de stat pe anul2017;
Vazand si avizul favorabil al comisiilor pe domenii din cadrul Consiliului local Sinesti,
In baza prevederilor 36 alin, 2, lit, (b), raportat la alin,4 lit. (a) si in temeiul art,45, ali,2, lit, (a),
si aft. 115 alin.1, lit,(b) din Legea nr,2151200I a administratiei publice locale, republicata si ulterior
modificata si completata,

HOTARASTE:

-

Art, 1, -Se aprobE Aproba bugetul local al comuneisinesti, judetul Iasi pentru anul
2077 in suma de 5.691/56 mii lei, pentru sectiunea de functionare si in suma de 30,998,83 mii lei
pentru sectiunea de dezvoltare asa cum reiese din Anexa nr,1, pafte integranta la prezenta hotarare.
AtL.2. - Aproba utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2016 pentru obiectivele
de investitii ce se vor derula in cursul anului 2017, in suma de 279,250lei,
Aft. 3, - Aproba lista obiectivelor de investitii pe anul 2077 asa cum este prezentata in
Anexa nr,2, parte integranta la prezenta hotarare.
Aft,4, - Primarul comunei Sinesti, judetul Iasi, se obliga cu ducerea la indeplinire a
prevederilor prezentei hotarari prin aparatul de specialitate.
Aft.5,- Secretarul comunei va asigura publicitatea gi va comunica

-
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