ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMLTNA PALTINOASA
CONSILIUL LOCAL

HorAnAnn

privind aprobarea bugetului local al comunei Piltinoasa pentru anul2015
Consiliul local al comunei Pdltinoasa, jude{ul Suceava;
AvAnd in vedere:
Raportul prezentat de Primarul comunei Piltinoasa, privind aprobarea bugetului local

-

al

comunei Pdltinoasa pentru anul 2015, inregistrat cu nr. 356 din 20.01 .2015;

-

Raportul de specialitate prezentat de Compartimentul buget, contabilitate gi fiscalitate,
inregistrat sub nr. 547 din02.02.2015;

-

Raportul de avizarc al Comisiei de specialitate pentru agriculturS, activiteti economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, proteclia mediului gi turism, inregistrat cu nr.
670 din 06.02.2015;
in conformitate cu prevederile:
Legii nr. 18612014 privind bugetul Ce stat pe anul 2015;
art. 39, alin. (6) din Legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu modificdrile 9i
completdrile ulterioare;

-

art. 1 qi pozilia nr.2116 din Anexa nr. 1 din Hotf,rArea Guvernului Romdniei nr. 1412015
privind rcpartizarea pe unitali administrativ-teritoriale a sumelor din cota de 18,5% din

impozitul pe venit gi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea addugatd pentru echilibrarea
bugetelor locale;

-

Adresele nr. 60.031 din 12.01.2015 gi nr. 60.061 din 19.01 .2015 ale Direcliei Generale a
Finanlelor Publice a jude{ului Suceava;
ln temeiul art. 36, alin.(2), litera b), alin. (4), litera a) gi art. 45, alin. (2), litera a) din Legea
administrafiei publice locale nr. 21512001, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

Art.l

HOTAnA$rE:

Se aprobd bugetul local al comunei Pdltinoasa pentru anul 2015, conform Anexei
care face parte integrantd din prezentahotir6re.
Lrt.2 Se aprob[ alocarea gi utilizarea din excedentul anual al bugetului local, rezultat la
incheierea exerciliului bugetar pe anul 2014, a sumei de 35.798 lei pentru:
- acoperirea golului de casd contul 40.02.11 pentru achitarea intocmirii documentaliei de
inventariere a terenurilor UAT Pdltinoasa inbaza Legii nr. 16512013 21.762lei sume primite
de la Agenlia Na{ionalS de Cadastru
obiectivul de investilii "Refele de canalizare qi stafie de epurare comuna P[ltinoasa"
14.036 lei.
Art.3 Se aprob[ nivelul maxim al cheltuielilor de personal pentru anul 2015 in sum6 de

-

-

-

2.669 mii lei.

Art.4 Primarul comunei gi Compartimentul buget-contabilitate, impozite gi taxe locale
vor aduce la indepliqire prevederile prezentei hotdr6ri.
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Contrasemneazil:
Secretarul comunei,
CorfalS Georgeta

P6ltinoasa, 06 februarie 2015
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