ROMANIA

JUDETUL CARA~-SEVERIN
ORA~UL BOC~A
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea bugetului unltatii administrativ teritoriale Orasul Bocsa pe
anul2016 ~ia estimarilor pentru anii 2017-2019

Consiliullocal Bocsa, intrunit in sedinta extraordinara;
Vazand prevederile Legii nr. 33912015 a bugetului de stat pe anul 2016, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Luand in considerare prevederile Legii nr. 27312006 privind Finantele Publice Locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
.
Tinand cont de adresele nr. 6272/28.12.2015, nr. 6374/30.12.2015 si nr. 185118.01.2016 a
Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Timiscara - Administratia Judeteana a Finantelor
Publice Caras-Severin, de adresa nr. Vl/21526/29.12.2015 a Consiliului Judetean Caras - Severin,
precum si de propunerile si notele de fundamentare ale serviciilor publice ~i institutiilor
subordonate Consiliului local;
Avand in vedere expunerea de motive a primarului, rapoartele comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local Bocsa si ale compartimentelor de resort din cadrul aparatului propriu;
In temeiul art. 38 alin. 2 litera (b) si a1in.4 litera (a) coroborat cu prevederile art. 45 alin. 2 al
Legii nr. 21512001 a Administratiei Publice Locale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
.

HOTARASTE:
Art. 1 Se aproba bugetul unitatii administrativ teritoriale Orasul Bocsa pe anul 20 16 si a
estimarilor pentru anii 201 T-2019, atat la partea de venituri, cat si la partea de cheltuieli.
Art. 2 . Bugetullocal detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole,
subcapitole, paragrafe si titluri pe anul 2016 si a estimarilor pentru anii 2017-2019, se prezinta
conf01111anexei nr. 1 la prezenta hotarare, care face parte integranta din aceasta.
Art. 3 Se aproba bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din
venituri proprii pe anul 2016 si a estimarilor pentru anii 2017-2019, conform anexei nr. :2 1a
prezenta hotarare, care face parte integranta din aceasta.
Art. 4 Se aproba lista privind propunerile de investitii pe anul 2016, prevazuta in anexa l1I. 3
~i Notele de fundamentare aferente, care fac parte integranta din aceasta.
Art. 5 Se aproba utilizarea sumei de 1.264,75 mii lei, care reprezinta excedentul anual al
bugetului local rezultat din incheierea exercitiului bugetar aferent anului 2015, astfel:
- la sectiunea de functionare se utilizeaza suma de 85,00 mii lei, conform H.G. 111".
995/2015 pentru finantarea Caminului pentru persoane varstnice Boc~a,
- la seqiunea de dezvoltare se utilizeaza suma de 1.179,75 mii lei pentru finantarea unor
investi!ii, confo1111anexei nr. 3 la prezenta hotarare, care face palte integranta din aceasta.
Art. 6 Se aproba lista de lucrari de reparatii curente ~i intretinere pe anul 2016 a Serviciului
Public de Gospodarie Comunala Boqa, prevazuta in anexa nr. 4, care face parte integranta din
prezenta hotarare.

Art. 7 Se aproba anexele privind numarul de personal permanent si temporar preeum si
fondul salariilor de baza, anexe ee fae parte integranta din prezenta hotarare si sunt numerotate de la
nr. 5 la nr, 16.
Art. 8 Primarul orasului Bocsa asigura adueerea la indeplinire a prezentei hotarari.
Art. 9 Secretarul orasului Bocsa va comuniea prezenta hotarare In maximum 5 zile de la
adoptare primarului orasului Bocsa, prefectului judetului Caras-Severin, Directiei Generale
Regionale a Finantelor Publiee Timiscara - Administratia Judeteana a Finantelor Publice CarasSeverin, Serviciului Economic, Biroului Achizitii publiee si Licitatii, Servieiului Urbanism si
amenajarea teritoriului si tuturor celor in cauza.

