ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA MOVILENI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE
Din 7.02.2076
privind: aprobarea bugetului local, pe anul2015.
Initiator: Maricel Tudose, primarul comunei Movileni, judetul Galati,
validat prin sentinta civila nr.I j19/2L06.2012 a Judecatoriei Tecuci;
Proiect de hotrrare inregistral la nConsiliul Local al comunei Movileni, judetul Galati, intrunit in sedinta
extraordinara din dara de i.02.2016;
Avand in vedere expunerea de motive a initiatorului iffesisfata la
ff.
Avand in vedere Rapoftul Compafiimentului de resort , iffegistuat la
.

/_;

ru.

Avand in vedere Raportul Comisiilor de specialitate nr.l, 2 si 3
;
Avand in vedere prevederile art.19, alin.(l), Iit.,,a,, din Legea nr.27312006,
privind finantele publice locale, cu modificarile si completaile ulte;ioarc;
Avand in vedere prevederile Legn w.356/2013, privind bugetul de stat pe
atul 2014'
Avand in vedere prevederile aft. 36, alin.(4), lit ,,a" din Legea
nr.21 5/2001, privind administratia publica locaia, republicata, cu
modificaxile si
completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor aft.45, alin.(2), lit.,,a', corobomt cu afi.l 15, aiin.( I
lit."b" din Legea nr.21512001, privind administratia publica locala, republicata, cu),
modificarile si completarile ulterioare;

_

HOTARASTE:
Veniturile bugetului local al comunei Movileni, pentru anul
- seAru.(f)
stabilesc in suma de 3222 mii lei, conform

^^.
2016,

Sursele acestor venituri sunt:

anexei la prezenta hotarare.

:

-venituri proprii l3 i 6 mii lei;
- cote sr sume delalcate din impozitul pe venit__g93 mii lei;
-sume detalcate din TVA :1866 mii lei;
- subventii = 40 mii lei;
(2) Chelhrieliie bugetului local al comunei Movileni se stabilesc in
suma de 4208 mii lei, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2015 conform
anexei la bugetul local.
Art.3. Prezenta hotarare va

fi adusa Ia indeplinire de Primarul comunei.
Art.4.(1)Prezenta hotarare se comunica Prefecrului judetului Galati in
vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate si se adjLioe la cunostinta

comunei.

publica prin grija secretan:lui
(2)Aducerea la cunostinta publica se face
Primariei comunei Movileni.

Presedinte de sedinta,

Adenie lancu

)l.r

priri afisare la

Contrasenneaza,
Secretar,
Ion Vasilica

sediul

