
  
 

ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BODESTI 

 
 

H O T A R A R E 
privind aprobarea bugetului local pe anul 2015 

 
 

Consiliul local al comunei Bodesti, judetul Neamt; 
 Avand in vedere prevederile Legii bugetul de stat pe anul 2015, nr. 186/2014  si  Legea nr. 
273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Vazand adresele nr. 3332 din 27.02.2015, 3198 din 26.01.2015 și  2555 din 20.01.2015  a 
Administratia Judeteană a Finantelor Publice Neamt si referatul serviciului de contabilitate prin care se 
propune aprobarea bugetului Consiliului local Bodesti pe anul 2015, rapoartele de avizare a comisiei 
de specialitate ale Consiliului local ; 
 In temeiul dispozitiilor art. 36 alin. (4) litera a) si ale art. 45 alin. (2), litera a) din Legea 
215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 
HOTARASTE: 

Art. 1 Se aproba veniturile prevazute pentru anul 2015, respectiv sectiunea de dezvoltare si 
sectiunea de functionare, potrivit anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2  a) Se aproba cheltuielile prevazute pentru anul 2015, respectiv sectiunea de dezvoltare 
si sectiunea de functionare, potrivit anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

  b) Se aproba cheltuielile prevazute pentru anul 2015,  pe titluri de cheltuieli, articole 
aliniate si paragrafe, potrivit anexelor : 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I și 2J   care fac parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art. 3 Se aproba ca excedentul bugetar rezultat din veniturile bugetului institutiei publice si 
activitatilor finantate integral din venituri proprii pentru anul 2014,  se preia ca venit al bugetului local 
pentru anul 2015.  

Art.  4 Se aproba cheltuielile de investitii pentru anul 2015, potrivit anexei nr. 3 care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art.  5 Se aproba numãrul de personal, permanent si temporar ce nu poate fi depasit, precum si 
fondul salariilor de bazã pentru anul 2015, potrivit anexei nr. 4 care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art.  6 Primarul comunei si contabilul primariei va duce la indeplinire prevederile prezentei 
hotarari. 
 Art. 7 Secretarul comunei va inainta si comunica prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor 
interesate. 

 

 
Nr. 3 din 11.02.2015 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi pentru; 1 voturi contra; 0 abţineri. 

 
 

Preşedinte de şedinta, 
Burduloi Eugen 

 
Contrasemnat  pentru legalitate, 

Secretar, 
 Bostan Ionel 

 


