
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA HORODNIC DE JOS
P R I M A R 
Nr. 5623 din 29 decembrie 2015

P R O I E C T    D E    H O T Ă R Â R E
privind aprobarea bugetului local al comunei Horodnic de Jos

  pentru anul 2016 și estimări pe anii 2017 - 2019

         Consiliul local al comunei Horodnic de Jos, judeţul Suceava, 
Urmare a adreselor nr. 8843/29.12.2015 și nr. SVG_STZ/78/2016

transmise de Administratia Judeteană a Finantelor Publice Suceava, a adresei
490/2016 a Consiliului Județean Suceava și ale Legii bugetului de stat pentru
anul 2016 nr. 339/2015;

Având în vedere: 
- expunerea de motive prezentată primarul comunei, nr. 5624/29.12.2015
- raportul de specialitate al biroului contabilitate nr. 5702/ 31.12.2015
- raportul de avizare  al comisiei de specialitate a  Consiliului local înregistrat
sub nr. 5703/31.12.2015

In  conformitate  cu  prevederile  Legii  finanţelor  publice  locale  nr.
273/2006 cu modificările şi completările ulterioare  şi  ale Legii contabilitatii
nr. 82/1991 republicată,
         In temeiul prevederilor art. 36  alin (1) şi (4)  lit. ”a”, art. 45 şi art. 63
alin. (1)  lit. „c” şi alin. (4)  lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată cu modificările  si completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă închiderea exerciţiului bugetar al anului 2015, conform
anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aproba  Bugetul local al comunei Horodnic de Jos pentru anul
2016  și  estimarile  pe  anii  2017  -  2019  conform  anexei  2  care  face  parte
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii  finanțate din bugetul
local al comunei pentru anul 2016 conform anexei 3 care face parte integrantă
din bugetul de venituri şi cheltuieli a comunei.



Art. 4.  Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pentru transferuri din
bugetul local către asociatiile de dezvoltare intercomunitară (contributie GAL)
pentru anul 2016 conform anexei 4 care face parte integrantă din bugetul de
venituri şi cheltuieli a comunei.

Art. 5.  Se aproba Programul anual de achiziţii publice pentru anul 2016
conform anexei 5 care face parte integrantă din bugetul de venituri şi cheltuieli
a comunei.

Art. 6. Primarul comunei Horodnic de Jos, prin aparatul propriu, va duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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