JUDETUL COVASNA
COMUNA ARCUS
CONSILIUL LOCAL

HolAnaREA xn.llzorz
privind aprobarea bugetului local al comunei Arcus
pe anul 2017

Consilul Local al comunei Arcuqjudelul Covasna,
intrunit in qedinla sa ordinard din data de 31 .03.2017,
AnalizAnd expunerea de motive a Prirnarului comunei Arcuq asupra
proiectului de hotdrAre privitor la obiectul sus-menfionat,
Av6nd in vedere:
-Raportul de specialitate al Compartimentului de contabilitate din cadrul
PrimSriei comunei Arcuq,

-Avizul favorabil al Comisiei de specialitate ,preourn Ei avizul favor:abil

al

Secretarului comunei Arcuq,
-Legea bugetului de stat pe anul 2077 cunr.6l2077,
Avdnd in vedere urmdtoarele adrese emise de directorul executiv al Direc{iei
Generale a Finanlelor Publice Covasna:
- nr.5123.02.2017 privind repartizarea pe unitdli administrativ-teritoriale a
sumelor defalcate din taxa pe valoare addugatd pentru echilibrarea bugetelor locale Ei
a sumelor din cote defalcate din impozitul pe venit pontru echilibrarea bugetelor
locale, pentru anul 2017 ;
- nr. 6/23.02.2011 privind repartizarea pe unitdli administrativ-teritoriale a
sumelor defalcate din taxa pe valoare ad6ugatd pentru finan(area cheltuielilor
descentralizateTa nivelul comunelor, oraEelor qi municipiilor pe anul2077;

Ydzltnd adresa Consiliului jud.Covasna

cu

nr.26128.02.2017 privind

rcpartizarea sumelor pentru finanlarea cheltuielilor secliunii de dezvoltare,
in conformitate cu art.19 alin.(1), arl.2O a1in.(1) lit.a), afi.26 9i art.39 din
Legea nr.27312006 privind finanlele publice locale, cu modifrc[rilc Ei cornpletarile
ulteriore,
in temeiul art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a), afi.45 alin.(2) lit.a) 9i art.115
alin.(1) lit. b) din Legea administraliei publice locale nr.215l2OO1-republicatS, cu
modific[rile ;i completdrile ulterioare,

r{oTAnAgTE:
Art. I . Se aprobdbugetul local al comunei Arcuq pe anul 2017,la venituri in
sumd de 2.116,52 mii lei, iar la cheltuieli in sumd de 2.859,52 mii lei, conform
anexei nr. 1 la prezenta hotdr6re.
A'rt.2. Se aprobd sec{iunea de funcfionare a bugctului local al comunei ArcuE
pe anul 2017,la venituri in sumi de 1.816,52 mii lei, iar la cheltuieli in stund de
1.816,52 mii lei, conform anexei nr. 2 la prezentahotdrdre.
Art.3. Se aprobd secfiunea de dezvoltare a bugetului local al comunei ArcuE
pe anul 2017, la venituri in sumd de 300,00 mii lei, iar la cheltuieli in suma de
1.043,00 mii lei, precum si utilizarea exccdentului rezultat din anii prccedcnli, in
sumd de 743,00 mii lei, pentru secliunea de dezvoltarc a bugetului local, conform
anexei nr. 3 la prezenta hot[rAre.

Alt'a' Se aprobd programul de investifii pe anul 2017, conform
anexei nr.4 Ia
prezenta hotdrdre.
Art.S. Anexele r-4 facparte integrantd din prezentahotdrdre.
Art'6' Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotrrari se

insdrcineazii primarul
comunei Arcus si Comparlimentul de contabilitate
din cadrul prirnariei com.Arcus.
Arcuq, la 31 .03.2017
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