
R O M A N I A                  

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIRJOL 

H O T A R A R E 

privind aprobarea bugetului local pe anul 2017 

 

 

               Consiliul local al comunei Pîrjol judetul Bacau; 

               Examinand propunerile primarului comunei Pirjol cuprinse in referatul de aprobare 

inregistrat sub nr. 1354 din 31 martie2017cu privire la bugetul general consolidat al comunei 

Pirjol pe anul 2017 si utilizarea excedentului anului 2016, raportul compartimentului din aparatul 

de specialitate al primarului si avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local al 

comunei; 

               Avand in vedere: 

-  Legea nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 

- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu  modificarile si completarile 

ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru 

determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a 

unitatilor de invatamint preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din 

sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per 

elev/prescolar, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Art. VI pct. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea si 

completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri 

bugetare; 

-  Art. 58 lin (1) lit. a) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare  

 

In temeiuldispozitiilor art.36 alin.(2)  lit. b) si alin.(4) lit. a),  ale art. 45 alin. (1) si alin.(2) lit. a), 

precum si ale art. 115 alin. (1) lit. b)  dinLegeaadministratieipublice locale nr. 215/2001, 

republicata, cumodificarile si completarileulterioare; 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

 

 

Art.1.-(1) Se aproba bugetul local structurat la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli 

pe parti, capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate si paragrafe, peanul 2017, conformanexei 

nr. 1 

-(2) Se aproba bugetul structurat potrivit alin. (1) pe sectiunile de functionare si 

dezvoltare, potrivit anexei nr. 2 si, respectiv, nr. 3 la prezenta hotarire, si lista de investitii 

conform anexei nr. 4 la prezenta hotarare. 

Art.2.-Se aproba utilizarea sumei de 326 mii lei din excedentul anual al bugetului local rezultat 

la incheierea excedentului bugetar 2016 ca sursa de finanatare a cheltuielilor sectiunii de 

dezvoltare la Capitotolele 51.02 –Autoritati publice, Paragraf 51.02.03 – Autoritati executive, 

titlu71-active fixe si la Capitolul 66.02- Sanatate, Paragraf 66.02.50.50 Alte institutii si actiuni 

sanitare, titlul 71-active fixe.           

Art.3.-Primarul comunei si contabilul din aparatul de specialitate al primarului comunei vor  

duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri. 



Art.4.-Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităților si persoanelor interesate in 

termenul prevazut de lege. 

 

 

Presedinte de sedinta, 

     Pruteanu Lora  

 

 

 Avizat pentru legalitate 

  Secretar, 

Jr. Nistor Neculai 

Nr.    23 

Din  03.04.2017 


