ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
CORNATELU

HOTARARE
privind aprobarea bugetului local pe anul 2017

Consiliul Local Comatelu, intrunit in ~edinta extraordinara, astazi 15 martie 2017,
judetul Dambovita;
Avand in vedere:
- Adresele
AJFP Dambovita nr. 22.836121.02.2017, nr. 24.004/22.02.2017 ~i
24.171/23.02.2017 cu privire la repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea
cheltuielilor descentralizate ~i pentru echilibrarea bugetului local;
adresa Consiliului Judetean Dambovita nr. 5.950/07.03.2017 privind repartizarea cotelor
defalcate din impozitul pe venit ~i a sumelor defalcate din TVA;
Raportul doamnei Fumea Rodica,cons. impozite ~i taxe, cu atributii in domeniul
contabilitatii, inregistrat sub nr. 742/08.03.2017;
prevederile Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017;
expunerea de motive a primarului comunei Comatelu inregistrata cu nr.743/08.03.2017;
prevederile Legii nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i
completarile ulterioare;
rapoartele comisiei de specialitate din cadrul consiliului local;
In temeiul art. 36 alin. 1, alin. 4 lit. a, art. 45 alin. 1, alin. 2, lit. a) ~i art.115, alin.(l),
lit.b), din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata, cu modificarile ~i
completarile ulterioare,

Art. 1 - Se aproba bugetul local al comunei Comatelu pentru anul 2017, dupa cum
urmeaza:
- venituri totale
2.413 mii lei, conform anexei nr.l la prezenta;
- cheltuieli totale
2.437 mii lei, conform anexei m.l la prezenta.
Art. 2 - Se aproba lista de investitii a bugetului local pe anul 2017, prevazuta in anexa
nr.3.
Art. 3 - Se aproba, StatuI de personal al Primariei Comatelu, care cuprinde 20 posturi 
personal permanent cu contract de munca pe perioada nedeterminata, din care 2 demnitari, 5
posturi vacante, 2 posturi temporar vacante ~i 8 posturi de asistenti personali incadrati in
funetie de gradul de handicap al persoanei care necesita asistent personal din care 3 posturi
de asistent personal sunt vacante.

Art. 4 - Fondul de rulment in suma de 24,00 mii lei se aproba la sectiunea de dezvoltare
pentru plata obiectivului "Modernizare DC 42 L= 1600 m ", conform Anexti nr. 4 la
prezenta.
Art. 5 - Se aproba Anexele nr. 1, 2, 3 ~i 4 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 6 - Cu aducerea la indeplinire a prezenteia se obliga primar, Prof. Floarea Radulescu,
prin compartimentul contabilitate - impozite ~i taxe, consilier(impozite ~i taxe) Fumea
Rodica.
Art. 7 - Secretarul comunei Ivan Florin Nelu, raspunde pentru aducerea la cuno~tinta
locuitorilor comunei a prezenteia ~i 0 va comunica compartimentului contabilitate, primarului
comunei Cornatelu ~i Institutiei Prefectului Judetul Dambovita.
DATA 15.03.2017
Nr. 5
Contrasemneaza,
Secretar,
Ivan Florin Nelu
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