ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA ZIMBOR
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NT. 12

,

din 23 martie 2017
privind adoptarea bugetului local de venituri 9i cheltuieli pe anul2017

Consiliul local al comunei Zimbor, judetul Sdlaj, intrunit in gedinli ordinard in vederea
exercitirii atribuliilor sale legale;
Av6nd in vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei nr. 970 din 17.03.2017
- avizul comisiilor de specialitate nr.971 din 17.03.2017 ;
- raportul compartimentului de specialitate nr.972 din 17 .03.2017
TinAnd seama de prevederile :
- legii nr. 612017 privind bugetul de stat pe anul2017
- legii nr.27312006 privind finanlele publice locale
- legii nr.28412010 - Legea-eadru privind salarizarea unitari a personalului pldtit din
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- HG nr. 112017 din 6 ianuarie 2017 pentru stabilirea salariului de bazd minim brut pe lard
garantat in platd,
- OUG nr.212017 privind unele misuri fiscal-bugetare, precum gi modificarea 9i
completarea unor acte normative,
- legii nr. 29312015 privind aprobarea Ordonan[ei de urgen!5 a Guvernului nr. 3512015
pentru modificarea 9i completarea Ordonanlei de urgenti a Guvernului nr. 8312014 privind
salarizarea personalului pldtit din fonduri publice in anul 2015, precum gi alte misuri in domeniul
cheltuielilor publice, precum 9i pentru modificarea gi completarea Legii nr. 15211998 privind
infiintarea Agenliei Nationale pentru Locuinle,
- adresa nr.141 din 13.03.2017 a Administratiei judetene a Finan[elor Publice Silaj , privind
reparlizarea pe unitdli administrative-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat pe anul 2017,
- art. 36 alin.(2) lit."b" gi alin.(4) lit. ,,a" din legea 21512001 privind administralia publici
localS, republicatS, cu modificirile gi completarile ulterioare;
ln temeiul prevederilor art. 45 (2) din Legea 21512001 privind administratia publicd locali,
republicatd, cu modificirile gi completarile ulterioare;
,

HOTARA$rE
aprobd bugetul local de venituri gi cheltuieli al comunei Zimbor, pe anul
2017 in sumd de 1.990.100 lei la partea de venituri gi 2.359.422 lei la partea de cheltuieli.
Art.2. Se aprobd Secliunea de Funclionare, pe anul 2017, din bugetul comunei
Zimbor, stabilit la art.1, astfel.
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