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JUDETUL ARGES
CONSILIUL LOCAL PRIBOIENI

HOTARARE
privind aprobarea bugetului local pe anul 2016

Consiliul local al comunei Priboieni, judetul Arges, intrunit in sedinta ordinara
Luand in discutie:

- expunerea de motive a prirnarului comunei priboieni;
- nota de fundamentare privind detalierea cheltuielilor pe articole bugetare necesare
comunei Priboinei inregistratata sub numarul 319121.01.2016 intocmita de dl Ivascu
Teodor Adrian - inspector in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Priboieni;
- releratul nr.302120.01.2016 intocmit de dl Lupu Sorin - primarul comunei Priboieni;
- ref'eratul nr .368125.01.20i6 intocrnit de d-na consilier lliescu Lilieana
- nota de fundamentare m.372126.01.2016 a Scolii Gimnaziale C. Radulescu Codin;
- adresa nr.337843129.1,2.2015 a Ministerului Finantelor Publice Arges si inregistrata
la Primaria Priboieni sub nr. 6232131.12.2015;

adresa nr. 4433101.01.2016 a Ministerului Finantelor Publice Arges si inregistratala\/ Primaria Priboieni sub nr. g4llL0l.20l6;
- adresa nt. 14061118.01.2016 a Ministerului Finantelor Publice Arges si inregistratala
Primaria Priboieni sub nr. 267119.01.2016;
- executia bugetului local la data de 31.12.2015
Avand in vedere prevederile :

- Legea nr. 33912015 privind bugetul
- art.36 alin. 4 lir.a) din Legea nr

locala republicata ;

- Legea nr 27312006 privind flnantele publice locale. cu modificarile si
completari le ulterioare;

- avizul secretarului comunei
- avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local

Constatand ca sunt indeplinite conditiile cerute de lege pentru adoptarea hotararii;
Pentru aceste motive:

In temeiul art. 45 alin 2, lit.a, din Legea nr 21512001 privind administratia
publica locala republicata ;

HOTARASTE:

Art.l. Se aproba bugetul local al Comunei Priboieni pe anul 2016, in suma de 3657
mii lei la partea de venituri si in surra de 4019,5 rnii lei la partea de cheltuieli;
Art,2 Se aproba sectiunea de functionare a bugetului local pe anul 2016 in suma de
3420 rnii lei la partea de venituri si 3420 mii lei la partea de cheltuieli;
Art.3 Se aproba sectiunea de dezvoltare a bugetului local pe anul 2016 in suma de237
mii lei la partea de venituri si in suma de 599.50 lei la partea de cheltuieli;
Art. 4 Se aproba utilizarea totala si definitiva a excedentului comunei Priboieni in
suma de 362,5 mii lei, pentru lucrarile de investitii :,Executie piata agroalimentara ll2
mii lei, IBU pe DC 431 Priboieni (DJ 702)-Golitesti(Dc 65), Km 0+370-0+870in
comuna Priboieni, judetul Arges - 62 mii lei si Extindere canalizare si camine racord
in comuna Priboieni judetul Arges- 188,5 mii lei,
Art.5 Se aproba Programul de investitii publice pe grupe de investitii si pe surse de
finantare si lista de investitii a bugetului local pentru anul 2016 al comunei Priboieni,
conform anexei l.

de stat pe anul 2016
21512001 privind administratia publica



Art.6 Se aproba numarul de personal permanent precum si fbndul de salarii pentru
institutiile din cadrul comunei Priboieni pe anul 2016, onfbrm anexei 2
Art.7 Se aproba estimarile bugetului local al comunei Priboieni pentru anii 2017 -
2019 astfel:
- anul 2016la venituri suma de 3805 mii lei si la cheltuieli suma de 3805mii lei
- anul 2017 la venituri suma de 3900 mii lei si la cheltuieli suma de 3900 mii lei
-anul 2018 la venituri suma de 4001 mii lei si la cheltuieli suma de 4001 mii lei
Art 8 Se aproba constituirea fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului
Local al comunei Priboieni in suma de 50 mii leipenrru anul 2016;
Art.9 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza d,-na consilier
Iliescu Lilieana si dl primar Lupu Sorin.
Art.l0. Un exemplar din prezenta hotarare se va afisa pentru aducerea la cunostinta
publica, unul se va comunica Institutiei Prefectutui .Iudetului Arges, unul Directiei
Generale a Finantelor Publice Arges si unul rrezoreriei Topoloveni;
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