ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STROIESTI

HOTARARE
privind aprobarea bugetului local al comunei
STROIESTI pentru anul 2016 si estimarile pentru anii 2017 -2019
Consiliul local al comunei STROIESTI, jud. Suceava;
Avand in vedere:
- Raportul prezentat de primarul comunei Stroiesti- domnul Senic Mihai, inregistrat
sub nr.410 din 21 ianuarie 2016 ;
- Raportul de specialitate prezentat de doamna Crainiciuc Natalia-consilier in cadrul
aparatului de specialitate a primarului comunei Stroiesti, inregistrat sub nr.411 din 21 ianuarie
2016;
- Avizul Comisiilor de specialitate nr. 1,2 si 3 din cadrul Consiliuliul local al comunei
Stroiesti, judetul Suceava;
Adresa nr. 8843din 29.12 . 2015 a Administratia Judeteana a Finantelor Publice
Suceava;
Adresa nr. 490 din 11 ianuarie 2016 a Consiliului Judetean Suceava ;
- Prevederile legii nr. 339 / 2015 a bugetului de stat pe anul 2016 ;
- Prevederile
art. 19 alin (1) lit.a) si lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Intem eiul art. 36,alin.(2 ), litera b), alin.(4), litera a) §i art. 45 alin.(l) din Legea nr.
215/2001
a administratiei publice locale , republicata,cu modificarile si completarile
ulterioare,
HOTARA§TE:
A rt.l-Se aproba bugetul local al comunei STROIESTI pentru anul 2016 la
partea de venituri cu suma de 3.701.460,00 lei , iar la partea de cheltuieli cu suma de
3.823.460,00 lei cu un deficit de 122.000,00 lei din excedentul bugetar al anului 2015 si
estimarile pentru anii 2017 -2019 , conform anexei nr.l
Art.2-Se aproba lista de investitii din bugetul local al comunei Stroiesti pentru
anul 2016 , in suma de 851.000,00 le i, conform anexei nr.2
Art.3- Cu aducere la indeplinire se fncredinteaza Primarul comunei Stroiesti,prin
aparatul sau de specialitate.
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STROIESTI pentru anul 2016 si estimarile pentru anii 2017 -2019
Consiliul local al comunei STROIESTI, jud. Suceava;
Avand in vedere:
- Raportul prezentat de primarul comunei Stroiesti- domnul Senic Mihai, inregistrat
sub nr.410 din 21 ianuarie 2016 ;
- Raportul de specialitate prezentat de doamna Crainiciuc Natalia-consilier in cadrul
aparatului de specialitate a primarului comunei Stroiesti, inregistrat sub nr.411 din 21 ianuarie
2016;
Avizul Comisiilor de specialitate nr. 1,2 si 3 din cadrul Consiliuliul local al comunei
Stroiesti, judetul Suceava;
Adresa nr. 8843din 29.12 . 2015 a Administratia Judeteana a Finantelor Publice
Suceava;
Adresa nr. 490 din 11 ianuarie 2016 a Consiliului Judetean Suceava ;
- Prevederile legii nr. 339 / 2015 a bugetului de stat pe anul 2016 ;
- Prevederile
art. 19 alin (1) lit.a) si lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Intem eiul art. 36,alin.(2 ), litera b), alin.(4), litera a) §i art. 45 alin.(l) din Legea nr.
215/2001
a administratiei publice locale , republicata,cu modificarile si completarile
ulterioare,
HOTARA$TE:
A rt.l-Se aproba bugetul local al comunei STROIESTI pentru anul 2016 la
partea de venituri cu suma de 3.701.460,00 lei , iar la partea de cheltuieli cu suma de
3.823.460,00 lei cu un deficit de 122.000,00 lei din excedentul bugetar al anului 2015 si
estimarile pentru anii 2017 -2019 , conform anexei nr.l
Art.2-Se aproba lista de investitii din bugetul local al comunei Stroiesti pentru
anul 2016 , in suma de 851.000,00 le i, conform anexei nr.2
Art.3- Cu aducere la indeplinire se incredinteaza Primarul comunei Stroiesti,prin
aparatul sau de specialitate.
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