ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD
COMUNA ŞINTEREAG
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Şintereag, pe anul
2015
Consiliul local al comunei Şintereag întrunit în şedinţa ordinară din data de
06.02.2015 în prezenţa a 12 consilieri,
- Decizia nr.2/2015 a şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
Bistriţa – Năsăud privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor pe anul 2015 şi
estimările 2016-2018, repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2015, repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a nivelului
maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2015, comunicate cu adresa
nr.2444/20.01.2015;
- adresa nr.36/14/28.01.2015 a şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor
Publice Bistriţa – Năsăud, de repartizare pe trimestre a sumelor defalcate din
TVA şi a cotelor din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2015;
- procesul-verbal nr.I.6/102 din 12.01.2015 de afişare a proiectului de hotărâre
nr.I.6/27 din 06.01.2015 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al
comunei Şintereag, pe anul 2015, la sediul Primăriei comunei Şintereag din
comuna Şintereag, localitatea Şintereag, str. Principală, nr.40, judeţul Bistriţa –
Năsăud;
- procesul – verbal nr.306 din 26.01.2015 de dezafişare a proiectului de hotărâre
nr.I.6/27 din 06.01.2015 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al
comunei Şintereag, pe anul 2015;
- expunerea de motive a primarului comunei Şintereag, înregistrată cu nr.I.6/34
din 07.01.2015;
- raportul nr.I.6/221 din 20.01.2015 al compartimentului contabilitate, întocmit
de către doamna Farcaş Valeria - Mariana – inspector, cu privire la aprobarea
Bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Şintereag, pe anul 2015;

- raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local Şintereag
pentru buget, finanţe, comerţ şi servicii publice, administrarea domeniului
public şi privat, înregistrat cu nr.I.9/ 16 din 05.02.2015;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului local Şintereag
pentru administraţie publică locală, juridică, protecţie socială, apărarea
drepturilor omului, sănătate, învăţământ, cultură, culte, sport, turism,
agricultură şi silvicultură înregistrat cu nr.I.9/17 din 05.02.2015;
- raportul favorabill al comisiei de specialitate nr.3 a Consiliului local Şintereag
pentru urbanism, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia
mediului, comunicare şi integrare europeană, înregistrat cu nr.I.9/18 din
05.02.2015;

În conformitate cu:
- prevederile art.2 alin. (1), pct.50-51 şi alin.(2)- alin.(6), art.14 alin.(6)alin.(8), art.19 alin.(1), art.20 alin. (1) lit.,,a”, art.25, art.26, art.32 alin.(1),
alin.(2), art.33 alin.(1)- alin.(5), alin.(7)- alin.(9), art.39, art.41, art.42, art.44
alin.(1), art.45, art.46 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.186/2014, Legea bugetului de stat pe anul 2015;
- prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Şintereag nr.60 din
15.10.2014 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, datorate de
persoanele fizice şi juridice din comuna Şintereag în anul 2015;
- prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Şintereag nr.61 din
15.10.2014 privind aprobarea taxelor speciale datorate de persoanele fizice şi
juridice din comuna Şintereag în anul 2015;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2), lit.,,b” şi alin.(4) lit.,,a”, art.45 alin.(2)
lit.,,a” şi alin.(4), art.63 alin.(1) lit.,,c” şi alin.(4) lit. ,,a” şi lit. ,,b” şi art.115 alin.(1)
lit.,,b”, alin.(3), alin.(5) şi alin.(7) din Legea nr.215/2001, republicată, Legea
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1.(1)Se aprobă Bugetul general centralizat de venituri şi cheltuieli al comunei
Şintereag, pe anul 2015,la venituri în sumă de 4315 mii lei, la cheltuieli în sumă de 4828
mii lei, conform anexei nr.1.
(2) Aprobarea Bugetului general cenralizat de venituri şi cheltuieli al comunei
Şintereag, pe anul 2015 s-a făcut cu respectarea prevederilor art.14 alin.(7) din Legea
nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
ART.2 (1) Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la
cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe, pe anul 2015 la
venituri în sumă de 4315 mii lei, la cheltuieli în sumă de 4828 mii lei, conform anexei nr.2
(2) Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la
cheltuieli pe capitole, pe secţiuni, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe,
după cum urmează:
a) secţiunea de funcţionare cu venituri în sumă de 2688 mii lei şi cheltuieli în
sumă de 2688 mii lei.
b)secţiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 1627 mii lei şi cheltuieli în
sumă de 2688 mii lei.
(3) Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei
Şintereag pe anul 2015 în sumă de 513 mii lei pentru: ,, Modernizarea infrastructurii
rutiere agricole în comuna Şintereag” – 163 mii lei şi ,, Centrul local de informare turistică
în comuna Şintereag şi proximităţi” – 350 mii lei.
ART.3 Se aprobă bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi aliniate pe anul 2015,
conform anexei nr.3.
ART.4.Se aprobă programul de investiţii publice pe anul 2015 pe grupe de investiţii şi
surse de finanţare, conform anexei nr.4.
ART.5.Se aprobă fişa obiectivului, proiectului şi categoriei de investiţii, conform
anexei nr.5.
ART.6 Se aprobă Programul fondurilor nerambursabile, conform anexe nr.6.
ART.7. Anexele nr.1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.8.Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţa publică prin
afişare la sediul Consiliului local al comunei Şintereag şi se publică în Monitorul Oficial al
judeţului Bistriţa – Năsăud.
ART.9. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Şintereag.

ART.10 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 12 voturi ,,pentru” din totalul de 12
consilieri locali prezenţi.
ART.11 - Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul comunei Şintereag –
doamna Irimieş Adriana – Gabriela cu:
- primarul comunei Şintereag – domnul Ioan Bob;
- Instituţia Prefectului judeţului Bistriţa – Năsăud;
- compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Şintereag;
- Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița – Năsăud.
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