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PROIECT DE HOTARARE nr.16/10.03.2017   

privind aprobarea bugetului local al comunei BUCES pe anul 2017  

 

 

               Consiliul  local  al  comunei Buceş , judetul Hunedoara ; 

               Având in vedere nota de fundamentare a primarului comunei Buces 

inregistrata sub nr. 1660/3/04.01.2016 prin care se propune  aprobarea bugetului 

comunei Buces pe anul 2017. 

Tinand cont de: 

- Hotararea Consiliului Judetean Hunedoara nr.33/2017 

- Adresa nr. HDG_STZ  3628/23.02.2017 a Directia Generala Regionala a 

Finantelor Publice Timisoara, Administratia judeteana a finantelor publice 

Hunedoara,in conformitate cu Decizia nr.1/23.02.2017 a Sefului 

administratiei finaantelor publice a judetului Hunedoara.  

In conformitate  cu prevederile  Legiinr.6/17.02.2017 a bugetului de stat pe 

anul 2017 si a prevederilor art.1 alin.2 , art.8 si art.39 din   Legea nr.273/2006 

privind finantele publice locale ,cu modificarile si completarile ulterioare. 

In temeiul prevederilor art.36 alin.1,alin.2 lit.b,alin.4 lit.”a” si art.45 alin.2 lit 

a din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,republicata,cu modificarile 

si completarile ulterioare precum si ale art.39 alin. 3 din   Legea nr.273/2006 

privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

                                                 H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

              Art.1.  Se aproba  bugetului local al comunei Buces pe anul 2017 la 

venituri in suma de 19.563.60 mii lei la care se adauga excedentul bugetului 

local de la sfarsitul anului 2016, in suma de 4.300 mii lei, si  la cheltuieli in suma 

de 23.863.60 mii,  din care venituri pentru sectiunea de functionare in suma 

de 3355.20 mii,la care se adauga excedentul bugetului local de la sfarsitul 

anului 2016 in suma de 8 mii lei,cheltuieli sectiunea de functionare 3363.20 

mii lei, venituri sectiunea de dezvoltare 16.208.40 mii lei,la care se adauga 

excedentul bugetului local de la sfarsitul anului 2016 in suma de 4292 mii lei  

si cheltuieli sectiunea de dezvoltare 20.500.40 mii lei,conform anexei 1 si 2 

care fac parte integranta din prezenta hotarare. 
              Art.2. Se aproba bugetul de venituri proprii pe anul 2017 in suma de 20 

mii lei la venituri si 20 mii lei  la cheltuieli, conform anexelor 1 si 2 care fac parte 

integranta din prezenta hotarare.  



            Art.3. Se aproba lista de investitii pentru anul 2017  conform anexei 3 

care face parte din prezenta hotarare. 

            Art.4. Se aproba utilizarea excedentului bugetului local la finele anului 

2016 in suma de 4.300 mii lei,din care 8 mii lei pentru Sectiunea de Functionare 

si 4.292 mii lei  pentru Sectiunea de Dezvoltare  . 

            Art.5. Se aproba sumele repartizate prin Decizia Sefului  Administratiei 

Judetene a Finantelor Publice Hunedoara nr.1/23.02.2017 pentru perioada 2018-

2020,care se regasesc in structura bugetului de venituri si cheltuieli 

            Art.6.Prezenta hotarare poate fi atacata, conform procedurii si termenelor 

prevazute de art.39 alin.3 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale ,cu 

modificarile si completarile ulterioare . 

            Art.7. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste 

Compartimentul Contabilitate si Administrativ din cadrul Primariei comunei 

Buces. 

             Art.8. Prezenta hotărâre se comunică :     

             - Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara ; 

             - Primarului comunei Buceş ;   

             - Compartimentului contabilitate si administrativ al Primariei Buces ;  

            - Administratiei  Judetene a Finantelor Publice  Hunedoara- Deva ;  

             - Afişare la afişier ;  

             - Scolii Gimnaziale “Ion Buteanu “ Buces 
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