
COVASNA
LIUL LOCAL AL

SITA BUZAULUI

HOTARAREA Nr. 19l2017
privind aprobarea bugetului local al comunei.sita Buzaului

pentru anul 2017 :

Consiliul local al comunei Sita Buzaului, judetul Covasna, intrunit in
ordinara din data de 23.03.2017 analizand expunerea de motive a primarului referitoare

I de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Sita Buzaului pentru anul

vazand ca proiectul de hotarare este insotit de raportul compartimentului
itate din cadrul primariei prin prin care se propune adoptarea acestui proiect de
de raportul comisiei de specialitate in ciomeniul activitati economico financiare,

Itura,amenajarea teritoriului si urbanism,protectia mediului si turism,de raportul comisiei
cialitate in domeniul invatamant,sanatate si familie,activitati social culturale si culte,de
rl comisiei pentru munca si protectie sociala,protectie copii tineret si sport, precum
vizul secretarului;

avand in vedere prevederile DecizieiAJFP Covasna nr.6123.02.2017 privind
pe unitati administrativ- teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata

finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor simunicipiilor,programate
anul 2017, ale Deciziei AJFP Covasna nr.5123.02.2017 privind repartizareape unitati

tiv- teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea
or locale pe anul 2017 si ale Hotararii Consiliului Judetean Covasna nr.26/28.02.2017;

inbaza prevederilor Legii nr.612017 privind bugetul de stat pe anr-rl 2017,
l9,alin.1 si ale art.39,alin.(3),(4),(5) si (6) din Legea nr.21312006 privind finantele publice
cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.36,alin. 2,lit. ,,b",alin,4,lit."a" din Legea

51200l privind administratia publica locala,republicata,cu niodificarile si completarile ulterioare;
in temeiul prevederilor art.45,alin.1,alin.2,lit."a" si ale art.1 l5,alin.1,lit."b" din

aw.2l5l200l privind administratia publica locala,republicata,cu modificarile si completarile

HOTARASTE:

Art. 1 . Se aproba bugetul general al comunei Sita Buzaului pentru anul 2017 pe
rt si pe fiecare sectiune,respectiv sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare, conform
nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

4rt.2. Se aproba Programul de investitiipe grupe de investitii si surse de finantare,
anu|2017 conform anexei w.2 care face parte integranata din prezenta hotarare.

Art.3.Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se insarcineaza
.l comunei.
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