
Proiect nr, 15

Aviz toate comisiile
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CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea bugetului local al oragului Bicaz pe anul2017

Consiliul local al oragului Bicaz judelul Neamt;
Avand in vedere prevederile Legii nr, 27312006 privind finanlele publice locale, cu modificarile

gi completarile ulterioare;
VazAnd Legea nr.612012 a bugetului de stat pe anul2017;
AnalizAnd expunerea de motive nr. 3043123,02.2017 intocmitd de primarul oragului Bicaz,

domnul Nicolae Sdldgean;

|inand cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate ar
primarului inregistrat sub nr, 3044123.02.2017 ;

LuAnd in considerare avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din cadrul
Consiliului Local;

in temeiul art36 alin. (4) lit, a), art.45 alin, (1) 9i ale art.115 atin. (1) tit, b) din Legea nr,
21512001privind administratia publicd locald, republicatd, cu modificdrile gi completarile ulterioare,

HOrAnAgre:

Art.1'Aproba bugetul de venituri gi cheltuieli al oraguluiBicazpe anul 2017, aga cum este
prevdzut in anexele ce fac parte din prezenta hotarAre,

Art'2'Primarul oragului Bicaz, prin compartimentul de specialitate, va duce la indeplinire
prevederile prezentei hotirari.

Art.3'Prin grija secretarului oragului, hotirdrea se va comunica persoanelor 9i autorita{ilor
interesate.
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EXPUNERE DE MOTIVE
Privind aprobarea bugetului local ar orasului Bicaz pe anul

2O17

Proiectul bugetului de venituri gi cheltuieli al oragului
Bicaz a fost eleborat potrivit Legii nr. z7g/zoo6 privind
finanfele publice locale cu modificarile gi completarile
ulterioare gi a Legii nr.6/t7.o2.2o1"7 - legea bugetului de stat
pe anul zotT

In conformitate cu prevederile legale mai sus mentionate ,proiectele bugetelor locale se aproba de consiliile locale in
termen de maxim 4s de zire de Ia data publicarii legii
bugetului de stat.

ca urmare a celor prezentate va supun spre dezbatere gi
aprobare proiectul bugetului local al orasului Bicaz pe anul
2O1.7

P
Nicolae EAN



pRtMAftn 0Rffiul+rr *16A&
II{TRARE B.=3O
la&.wnffi

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea bugetului locar at oragului Bicaz pe anul
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Proiectul bugetului de venituri gi cheltuieli al oragului
Bicaz a fost eleborat potrivit Legii nr. 273/zoo6 privind
finanlele publice locale cu modificarile gi compietarile
ulterioare gi a Legii nr.6/t7.o2.2o1,7 - legea bugetului de stat
pe anul zotT

In conformitate cu prevederile legale mai sus mentionate ,proiectele bugetelor locale se aproba de consiliile locale in
termen de maxim 4s de zile de la data publicarii legii
bugetului de stat.
Potrivit art. z6 al Legii 273/zoo6, privind finanfele publice

locale modificata gi completata , proiectul de buget ; fost
construit pe doua sectiuni sectiunea de functionare si
sectiunea de dezvoltare . tn cazul in care veniturile sectiuniide dezvoltare sunt mai mici decat cheltuielile aceleiagi
secfiuni , echilibrul bugetar se asigura prin varsaminte dinveniturile sectiunii de functionare catre sectiunea de
dezvoltare si utilizarea excedentului anilor precedent
Veniturile proprii ale bugetuiui local sunt constituite din

impozite si taxe locale gi cote defalcate din impozitul pe venit
, exclusiv donafii si sponsorizari. Fundamentarea acestora s-a
facut , conform art. 1,4 alin 7 din Legea z79/zoo6, modificata gi
completata gi a prevederilor Legii nr. zz7/zot5 privind codul
Fiscal , modificata gi completata
ca urmare a celor prezentate va supun spre dezbatere gi

aprobare proiectul bugetului local al orasului Bicaz pe anul
201.7 anexat

23.03.2(.r-17 coNTsTT TE pCONSILIER,
Alina CROIT


