
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

COMUNA COMANESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului general consolidat al comunei Comăneşti, judeţul

Suceava pe anul 2014

Consiliul local al comunei Comănesti, judeţul Suceava;
Având in vedere:

- expunerea de motive a primarului comunei înregistrată cu numărul 171 din
24.01.2014;

- raportul compartimentului financiar contabil înregistrat cu 172 din 24.01.2014;
- avizul comisiei de specialitate înregistrat cu numărul 225 din 28.01.2014;
- prevederile Legii 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014;
- prevederile Legii finanţelor publice 273 /2006 cu modificările si completările

ulterioare si a Hotărârii Consiliului Judeţean Suceava nr 1 din 10.01.2014 , privind
aprobarea repartizării pe unitățile administrativ-teritoriale din județul Suceava a sumelor
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014 și estimările pentru anii 2014-2017 ;

In conformitate cu prevederile Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările si
completările ulterioare ;

In temeiul prevederilor art.36 alin (2) lit.( b) alin4 lit. (a) 45 alin.(2) lit .a din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publica locala cu modificările republicată,cu
modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă bugetul general consolidat al comunei Comăneşti , judeţul
Suceava pe anul 2014 , conform anexelor1,2,3 care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.2. Se aprobă lista de investiţii pe anul 2014, al bugetului local al comunei
Comăneşti pe anul 2014 , conform anexei 4 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre

Art.3. Se aprobă lista de investiţii pe anul 2014, al bugetului institutiilor publice
si actiunilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2014 conform
anexei 5

Art.4. Se aproba utilizarea sumei de 1769422 lei( 1769,42 mii lei) din
excedentul anului 2013 pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare,conform anexei 6.

Art.5.Primarul comunei şi compartimentul financiar contabil vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ
Preşedinte, SECRETARUL COMUNEI COMĂNEŞTI
Consilier,

………………… ……………………
SOFIAN ION TABARCEA VICTORIA
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