
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ                                                                              

COMUNA LICURICI                                                                                

CONSILIUL LOCAL  

 

HOTARAREA  Nr. 4 

privind aprobarea  bugetului local pe anul 2015 

 

Consiliul Local al Comunei Licurici, judetul Gorj, avand in vedere : 

- Prevederile Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015 

- Prevederile Legii nr.273/2006 privind Finantele Publice Locale  

- raportul de specialitate nr.616/04.02.2015 al d-nei contabil Burlan Veronica; 

- rapoartele  de avizare ale  comisiilor de specialitate ale consiliului local 

- Anexa nr.1 la  Decizia AJFP Gorj nr. 3/02.02.2015 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA  

pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor pentru anul 2015 

- Anexa nr.2 la  Decizia AJFP Gorj nr. 3/02.02.2015 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA  

pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor pentru anul 2016 

- Anexa nr.3 la  Decizia AJFP Gorj nr. 3/02.02.2015 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA  

pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor pentru anul 2017 

- Anexa nr.4 la  Decizia AJFP Gorj nr. 3/02.02.2015 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA  

pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor pentru anul 2018 

- Adresa AJFP nr. GJ14170/27.01.2015 privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din tva 

pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2015 si estimari pe anii 2016-2018 

- Decizia AJFP nr.2/21.01.2015 privind repartizarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal pe anul 

2015 

-Adresa AJFP Gorj nr.GJ8933/19.01.2015 privind repartizarea sumelor de echilibrare din impozitul pe 

venit si a sumelor defalcate din tva pentru echilibrarea bugetului local 

- In temeiul art.115 al1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind a Administratia Publica Locala republicata,  

 

HOTARASTE : 

 

            Art.1.Se aproba bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Licurici detaliat la venituri pe 

capitole si subcapitole iar la cheltuieli pe parti, capitole, subcapitole, paragrafe respectiv titluri, articole 

si aliniate. Bugetul local pe anul 2015 la  partea de venituri este în suma de 3067.09 mii lei, la partea de 

cheltuieli în suma de 3067.09 mii lei, din care: sectiunea de functionare la partea de venituri in suma de 

2467.09 mii lei, iar la partea de cheltuieli in suma de 2467.09 mii lei si sectiunea de dezvoltare la partea 

de venituri in suma de 600 mii lei iar de partea de cheltuieli in suma de 600 mii lei, conform anexei 1 ce 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Aprobarea excedentului cumulat la 31.12.2014 in suma de 9,87 mii lei din care: 

9,87 mii lei pentru acoperirea golurilor temporar de casa pentru sectiunea de functionare. 

Suma de 124,05 mii lei din contul 50.04-venituri proprii s-a virat cu OP nr.1/05.01.2015 in 

contul RO13TREZ33782E980000XXXX – excedent activitati finantate integral din venituri proprii. 

Art.3. Aprobarea programelor de investitii pe anul 2015, conform anexei 2 la prezenta hotarare . 

Art.4  Se aproba statul de functii cu un numar total de 69,52 posturi din care: 20 posturi conform 

OUG nr.77(cap.51.02; 67.02) si 49.52 posturi aprobate la capitolele de cheltuieli exceptate(65.02, 68.02) 

conform anexei 3 ce face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.5. Prevederile prezentei hotărâri  vor fi duse la îndeplinire de către biroul financiar -

contabilitate  din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

 

          Presedinte de sedinta,     Contrasemneaza, 

     Calotescu Ilie                                  Ciobanu Carmen Adriana 

 

Adoptata de Consiliul Local al Comunei Licurici in Sedinta Ordinara din 15.02.2015 cu un 

numar de ___ voturi “pentru”, __“abtineri”, __”impotriva”, din totalul de 11 consilieri in functie 


