
JUDETUL HARGHITA 

COMUNA MARTINI~ 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA NR. /).) /2016 

privind aprobarea Bugetului local de Venituri ~i Cheltuieli al comunei Martini~ pe anul 

2016 ~i a Bugetului general consolidat al comunei Martini~ pe anul 2016 

Consiliul Local al comunei Martini~ , intrunit in sedinta ordinara pe data de 29 
ianuarie 2016, 

Avand In vedere: raportul de specia litate, lntocmit de catre Compartimentul 

contabilitate, buget, finante, impozite si taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Martini~, 

Tn urma dezbaterilor publice care au avut lac pe baza procedurii prevazute de art.7 

din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala In administratia publica locala a 

Proiectului bugetului local de venituri ~i cheltuieli al comunei Martini~ In scopu l dezbaterii 

publice a acestuia, conform Legii nr. 544/2001, privind liberul acces Ia informatiil e de interes 
public, in urma dezbaterii publice nefiind depuse pana Ia data de 15 ianuarie 2016 
observatii, ses izar i, propuneri, 

Tn baza Hotararii Guvernului nr. 14/2015 privind repartizarea pe unitati administrativ
teritoriale a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit ~i a sume lor defalcate din taxa 

pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor local e; 

Conform adreselor nr. HRG-STZ 63/2016, ~i 58610/2016 din partea Administratia 
Judeteana a Finantelor Publice Harghita privind repartizarea a sumelor defalcate din TVA ~i 

a cotei de 18,5% din impozitul pe venit pe anul 2016, ~i estimarile pe anii, 2017, 2018 ~i 

2019, 

Privind adresa nr. 1604/2016 din partea Consiliului Judetean Harghita cu privire Ia 

sume le defalcate din TVA ~i cota 18,5% repartizat pe anul 2016 precum ~i cu privire Ia 

estimarile pe anii 2017,2018 ~i 2019, precum ~i pe baza programului anual de achizitii 
publice pe anul 2016, 

Tn conformitate cu prevederile Legii nr. 339/2015 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2016, 
Tn baza: 

Luand In considerare cererea nr. 213/2016 a conducerii ~colii Gimnaziale Roman 
Viktor din Martini~, 

Tn baza Legii nr.273/2006, actualizata ,privind finantele publice locale, 

Tn temeiul art.19, al.l, lit . "a" din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finantele publice 

locale actualizata, 

Tn baza art.36, al. 2, lit . "b", pet. 4, lit. "a" din Legea nr. 215/2001, republicata ~i 
actualizata, privind admin istratia publica local a, 

Tn temeiul art . 45, alin . 2 lit. "a" din Legea nr.215/23.04.2001, republicata ~ i 
actualizata privind administratia publica local a, 

H 0 TARE~ T E 



Art. 1. Se aproba bugetul al comunei Martini ~ In suma de 7.417,75 lei Ia partea de 

venituri ~i In suma de 8.096J5 lei Ia partea de cheltuieli, conform Anexei nr. 1 din prezenta 

hotarare. 

Art. 2. Se aproba bugetul in stitutiilor publice ~ i activitati finantate integral din venituri 

proprii ~i subventii din bu getullocalln suma de 105,00 lei, conform Anexei nr. 2. 

Art. 4. Se aproba Lista de investitii In suma de 4.225,30 lei din care FADR 1.250,00, 

conform Anexei nr.3. 

Art. 5. Se aproba fondul de salarii In suma de 2.531,00 lei, conform Anexei nr. 4 

Art. 6. Cu aducere Ia lndeplinire a prevederii preze ntei hotarari se lnsarcineaza 

primarul comunei Martini~ . 

Art. 7. Prezenta hotarare se comunica: 

Domnul primar, Kerekes Peter Tivadar 

Admini stratia Judeteana a Finantelor Publice Harghita 

lnstitutia Prefectului Judetul Harghita 

Martini~ 29 ianuarie 2016 

Contrasemneaza s 

Homorodi Tu 


