ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A Nr. 34
din 22 martie 2017
privind adoptarea bugetului local al Comunei Livezeni,județul Mureș
pe anul 2017.
Consiliul Local Livezeni,întrunit în şedinţă ordinară,
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Livezeni și raportul compartimentului de
resort la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Comunei Livezeni pe anul 2017, precum și
avizul comisiei de specialitate,
Potrivit prevederilor Legii nr.6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017,
În conformitate Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările
ulterioare,
Văzând Deciziile D.G.F. Mureș nr.6845/07,03,2017 și nr. 5419/22.02.2017, precum și Hotărârea
Consiliului Județean Mures nr.27/01.03.2017,
Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative,republicată,
În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(4) lit. (a) şi a art.45 alin (2) lit.a) și art.115 alin.(1) lit.b) din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

hotărăşte:

Art.1.Se aprobă bugetul local al comunei Livezeni pe anul 2017,conform anexelor care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă bugetul local pe anul 2017 , la venituri în suma de 7.529.000 lei şi
la cheltuieli în suma de 8.555.000 lei, pe Secţiune de funcţionare şi Secţiune de dezvoltare.
Art.3.Se aprobă sectiunea de funcţionare a bugetului local atât in partea de venituri cât si în
partea de cheltuieli in suma de 5.931.000 lei
Art.4.Se aprobă Sectiunea de dezvoltare a bugetului local in partea de venituri,în sumă de
1.598.000 lei iar în partea de cheltuieli, in suma de 2.624.000 lei
Art.5.Se aprobă finanţarea deficitului secţiunii de dezvoltare în suma de lei 1.026.000 lei
din excedentul anilor precedenţi.
Art.6.Se aprobă Lista de investitii in valoare de 2.624.000 lei
Art.7. Se aprobă utilizarea excedentului anilor precedenţi in valoare de 300.000 lei pentru
acoperirea unor goluri de casă a Sectiunii de Functionare, provenite din decalaje între veniturile şi
cheltuielile bugetului pe anul curent.
Art.8.Răspunde de aducerea la îndeplinire a prevederilor
István,primarul comunei Livezeni și compartimentul contabilitate.

prezentei

hotărâri,dl.Bányai

Art.9..Prezenta hotărâre se comunică:
-

Instituţiei Prefectului – judeţul Mureş
Primarului comunei Livezeni
Compartiiment contabilitate
DGFP Mureş
Afişare spre cunoştinţă public

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Lászlo Arpád

Contrasemnează,
secretar
Hangan Aurelia

