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HOTANANN
privind aprobarea bugetului local al comunei Ciscioarele pe anul2015
Consiliul Local al comunei Ciscioarele, judeful Ciliraqi o intrunit in sedin{a ordinari
din data de 29.01.2015,
Avdnd in vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Cdscioarele inregistratl cunt.148120.01.2015;
- raportul de specialitate al contabilului inregistrat sub nr.l49/20.01.2015:,
- raportul de ivizareal comisiilor de specialitate din cadrul C.L. Clscioarele, nr.181124.0t.2015;
- adresa DGFP Callragi nr.1176119.01.2015 privind repartizarea sumelor qi cotelor defalcate
din unele venituri ale bugetului de stat;
- prevederile Hb nr.l4l20l5 privind rcpartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor
din cota di tg,Syo din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adatgata pentru
echilibrarea bugetelor locale;
- prevederile Legii nr.27312006 privind finanlele publice locale, cu modificdrile ulterioare;
- prevederile Legii nr.l86l20l4 privind bugetul de stat pe anul 2015;
- prevederile Legii nr.5212003 privind transparenta decizionali in administratia publicd
lnbazaprevederilor art.36, alin.(2),Iit."b", alin.(4), lit."a" gi in temeiul art.45, alin.(l) $i (2),

lit."a"din Legea nr. 2t512001 privind adminisha{ia publicl locali, republicata, cu modific6rile

gi

completlrile ulterioare

HOTAnA $rE:
Art. l.-Se aprobi bugetul local al comunei C6scioarele,judeful Cdl[ragi,pe anul 2015

gi

estimlrile pe anii 2016 -2018, anexa nr.1 care face parte integrant[ din prezenta hotirdre.
Art. i.- S" aprobd lista de investilii pentru anul 2015, anexa nr.Z care face parte integranti din

prezenta hotdr0re.

Art.3 -Ordonatorul principal de credite gi compartimentul contabilitate, impozite si taxe vor lua
masurile necesare de ducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotlrdri.
Art. 4.-secretarul comunei C[scioarele va comunic a prezenta hotdrdre autoritililor qi persoanelor
interesate.
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Ast[zi 29.01.2015
Consilieri in func{ie : l1
Consilieri prezen{i: 8
Au votat olentru": $
Au votat "impotriv6" : 0
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