ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA BUCERDEA GRANOASA
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA
NR.4/11.02.2015.
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI SI A LISTEI
DE INVESTITII A COMUNEI
BUCERDEA GRANOASA PE ANUL 2015

Consiliul local al comunei Bucerdea Granoasa,jud,.Alba,intrunit in sedinta ordinara in
data de.11.02.2015;
In conformitate cu prevederile dispozitiilor art.19 alin.1 lit. a si b din Legea
nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ,a
dispozitiilor art. 36 alin.3 lit.b si alin.4 lit.a din Legea nr.215/2001,republicata ,
Avand in vedere expunerea de motive si proiectul de hotarare ,raportul Primarului
comunei Bucerdea Granoasa pe marginea proiectului bugetului local pe anul 2015 precum si
referatul intocmit de catre compartimentul-contabilitate ,avizul comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului local;
In temeiul art.45 alin.1
din Legea nr.215/2001,a administratiei publice
locale,republicata ,
HOTARASTE:

Art.1. Se aproba Bugetul local al Comunei Bucerdea Granoasa pe anul 2015 in suma
de 2.813,30 mii lei la partea de venituri si 3.386,30 mii lei la partea de cheltuieli si repartizat
pe sectiuni de functionare si dezvoltare astfel, 1.952,30 mii lei la partea de venituri si
1.952,30 mii lei la partea de cheltuieli la sectiunea de functionare si 861,00 mii lei la partea
de venituri si 1434,00 mii lei la partea de cheltuieli la sectiunea de dezvoltare, pe capitole si
subcapitole, titluri si articole, conform anexei nr. 1 , parte integrata la prezenta hotarare.
Art.2. Se aproba folosire excedentului din anii precedenti in suma de 573,00 mii lei ,
parte integrata la prezenta hotarare.
Art.3. Se aproba lista de investitii pentru anul 2015 a bugetului local in suma de
1.414,00 mii lei,conform anexei, parte integrata la prezenta hotarare.
Art.4. Se aproba fondul de salarii pentru anul 2015 este de 1.102 mii lei ,conform
anexei la prezenta hotarare.
Prezenta hotarare se comunica Primarului comunei Bucerdea Granoasa ,Institutiei
Prefectului-Judetul Alba,DGFP Alba si se va aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul
Consiliului local prin grija secretarului comunei.
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