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Privind aprobarea bugetului general al comunei Martini~ pe anul 2015 

Consiliul local al comunei Martini~, In ~edinta ordinara la data de 
12febnruarie 2015: 

Analizand expunerea de motive prezentate de contabila primariei cu 
privire la aprobarea bugetului general al comunei Martini~ pe anul 2015 si 
estimarile pe anii 2016-20 18; 

Avand in vedere prevederile Legii nr. 186/ 2014 privind bugetul de stat pe 
anul 2015, Legea nr. 273/2006 privind finantele pub lice locale, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

-realizarea procedurilor prevazute de art.6 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenta decizionala in administratie publica; 

Dispozitia nr.3 /19.01.2015, nr.4/21.01.2015, nr.5/22.01.2015 a Directiei 
Generala a Finantelor Publice Brasov 

Raportul de avizare a comisiei de activitati economico- financaire, 
agricultura, administrarea domeniului public si privat; 

In temeiul dispozitiunilor art.45 alin (1) ~i (2) lit a, ~i art.36 ~i art.115 din 
·tegea rtr:-2 15/2001 privind administratia pub id i locala, repu li ata; 

HOT ARA~ TE: 

Art. 1. Aproba bugetul general al comunei Martini~: 
-anul 2015: la partea de venituri in suma de 7002, OS mii lei la parte de 

cheltuieli in suma de 8376,32 mii lei din care excedent in suma de 1374,27 mii 
lei cf. anexa nr.l. Excedentul in suma de 1374,27 mii lei va fi utilizat in cursul 
anului 2015 pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare. 

-anul 2016: la partea de venituri in sum a de 8045,00 mii lei la parte de 
cheltuieli in suma de 8045,00 mii lei 

-anul 20 17: la partea de venituri in suma de 6280,00 mii lei la parte de 
cheltuieli in suma de 6280,00 mii lei 



-anul 2018: la partea de venituri in suma de 5055,00 mii lei la parte de 
cheltuieli in suma de 5055,00 mii lei 

Art.2. Aproba bugetullocal detaliat la venituri. pe capitole ~i subcapitole: 
- -anul 2015 in suma de mii lei 6917,05 mii lei la parte de venituri ~i la 

cheltuieli pe capitole, titluri ~i articole de cheltuieli ~i subcapitole in suma de 
8291,32 mii lei 

-anul 2016 in suma de mii lei 7956 mii lei la parte de venituri ~i la 
cheltuieli pe capitole, titluri ~i articole de cheltuieli ~i subcapitole in suma de 
7956 mii lei 

-anul 2017 in suma de mii lei 6187 mii lei la parte de venituri ~i la 
cheltuieli pe capitole, titluri ~i articole de cheltuieli ~i subcapitole in suma de 
6187 mii lei 

-anul 2018 in suma de mii lei 4958 mii lei la parte de venituri ~i la 
cheltuieli pe capitole, titluri ~i articole de cheltuieli ~i subcapitole in suma de 
4958 mii lei conform anexei nr.2 

Art.3 Aproba bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri 
proprii pe anul2015 in suma de 85 mii lei conform anexei nr.3. 

-anul 2016 in suma de 89 mii lei; 
-anul 2017 in suma de 93 mii lei 
-anul 2018 in suma de 97 mii lei 
Art.4. Aproba listele de investitii pentru anul 2015 pe capitolul 71 in 

suma de 1004 mii lei si cap. 56 in suma de 3860 mii lei conform anexei nr.4. 
Art.5. Se aproba numarul de personal din aparatul de specialitate al 

primarului si din cadrul serviciilor si institutiilor publice din subordinea 
Consiliului local conform anexelor nr. 5. 

Art.6. Anexele nr.l-5 fac parte integranta din prezenta hotarare. 
Art. 7. Cu· ducerea la-·indeplinire a prezentei ~ hotarari se 1nsarcineaza 

Primarul comunei Martini~, precum ~i compartimentul de contabilitate din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului . 

Art.8. Prezenta hotarare se comunica primarului comunei, D.G.F.P. 
Brasov, compartimentului de contabilitate ~i Institutiei Prefectului Judetul 
Harghita. 

Martini~ 12 februarie 2015 

Pre~edintele de ~edinta 

cse&U~e~Jt~i~v Contrasemneaza, secretar 

Homorotd)nde 


