
JUDETUL DAMBOVITA                                                                                                 Proiect 
COMUNA ANINOASA                                                                                         Nr.1412/22.02.2017 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

H O T A R A R E 
Cu privire la aprobarea bugetului local pentru anul 2017 

 
 

                   Consiliul Local al Comunei Aninoasa,judetul Dambovita, intrunit in sedinta ordinara din data de  
_________________ 

                Avand in vedere: 

- referatul inregistrat sub nr.1411/22.02.2017 al d-lui Maricescu Constantin - primar prin care propune spre 
aprobare bugetul local pentru anul 2017; 

- prevederile Legii nr.6/2017 -  Legea bugetului de stat pe anul 2017; 

- raportul inregistrat sub nr………... al d-nei Chivulescu Liliana – sef birou, care are acelasi obiect; 
- art.19 alin 1 lit.”a” din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- prevederile art.36 alin 4 lit.”a” si art.63 alin.4 lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

- raportul comisiilor de specialitate nr.1, 2 si 3 ale C.L Aninoasa; 

In temeiul art.45 alin.2 lit.”a” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 republicata; 
 

H O T A R A S T E 
 

Art.1 . – Se aproba veniturile bugetului local pe anul 2017 in suma de 11.032.000. lei, conform anexei nr.1 la 
prezenta, din care:SF:4.874.000. lei si SD:6.158.000 lei; 

Art.2.  – Se aproba cheltuielile bugetului local pe anul 2017 in suma de 12.286.000 lei, conform anexei nr.2 la 
prezenta,din care:SF:4.874.000 lei si SD:7.412.000 lei; 

Art.3  – Se aproba Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare pe anul 2017, 
conform anexei nr.3 la prezenta; 

Art .4 – Se aproba numarul maxim de posturi ,fondul aferent salariilor de baza pe anul 2017 , conform anexei 
nr.4 la prezenta; 

Art.5  – Se aproba utilizarea sumei de 1.254.000 lei reprezentand sume din excedentul anilor precedenti, ca sursa 
de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare a bugetului Comunei Aninoasa pe anul 2017. 

Art.6 – Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se obliga primarul comunei si seful birou financiar 
contabil al primariei comunei Aninoasa, iar secretarul comunei raspunde de comunicare. 

 
                                                                                                  Primar, 
                                                                                              C.Maricescu 

 


