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P R O I E C T   DE   H O T Ă R Â R E
privind adoptarea bugetului local pe anul 2015

                        Primarul  comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                        Având în vedere:
                        -prevederile Legii nr.186/2014, privind bugetul de stat pe anul 2015;
                        -prevederile art.19 alin.(1) lit.,,a’’ şi art.39 alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind 
finantele publice locale;
                        - prevederile H.G. nr.14/2015 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 
sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit;
                        -adresa nr.203890/2015 emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Ialomiţa.
                        Examinând :
                        -expunerea de motive nr.9/06.01.2015 a primarului comunei Cocora ;
                        -raportul nr.10/06.01.2015, al inspectorului(contabil) din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului ;
                        -avizul nr.___/___________2015 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-
financiare, protecţia mediului şi turism.                  
                        În temeiul art.36 alin.(2) lit.,,b’’, alin.(4) lit.,,a’’ si art.45 alin.(2) litera ,,a’’ din Legea 
nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare, propune consiliului local Cocora spre adoptare, următorul,

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E

                Art.1.Se aproba bugetul local al comunei Cocora pentru anul 2015- sursa A, stabilindu-se la 
venituri  un plan anual de 2.816.950  lei, şi la cheltuieli  de 3.039.450 lei, defalcat pe surse de venituri 
iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi alineate, diferenţa dintre venituri şi cheltuieli în sumă de 
222.500  lei reprezintă excedentul anilor precedenţi,  conform anexei nr.1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
               Art.2.Se aprobă bugetul  activităţilor finanţate integral din venituri proprii pentru anul 2015- 
sursa E,  stabilindu-se  la venituri un plan anual de 102.500 lei şi la cheltuieli  de 158.830 lei, defalcat 
pe surse de venituri iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole, articole şi alineate, diferenţa dintre 
venituri şi cheltuieli în sumă de 56.330 lei reprezintă excedentul anilor precedenţi, conform anexei nr.2
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
              Art.3.Se aprobă Lista de investiţii pentru anul 2015 conform anexei nr.3 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.
              Art.5.Se aprobă utilizarea sumei de 222.500 lei, reprezentând excedentul anilor precedenţi a 
sursei A  pentru finanţarea  secţiunii de dezvoltare.
              Art.4.Primarul şi inspectorul( contabil) din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor 
aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                             INIŢIATOR PROIECT,
                                      PRIMAR,
                            Ing.Lefter Sorin -Dănuţ                   
                                                                                                                       A V I Z A T,
                                                                                                              p.Secretar al comunei,
                                                                                                                 Stanciu  Constantin
Nr.3                                                                                                      
Astazi,06.01.2015
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    Nr.11/06.01.2015

A N U N Ţ

                Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în admninistraţia publică locală şi 
în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, supunem atenţiei dumneavoastră, urmatorul proiect de hotărâre care urmează a
fi supus aprobării Consiliului local al comunei Cocora:

               -Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa pe 
anul 2015- iniţiator : ing. Lefter Sorin Danut-primarul comunei.

                Locuitorii unităţii administrativ teritoriale Cocora  pot formula în scris propuneri, sugestii, 
opinii, cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ sau pot depune contestaţii privind 
proiectul de buget al comunei Cocora, la sediul Primăriei din comuna Cocora, strada Principală nr.116,
cel târziu până la data de 21.01.2015, orele 16,30.
                 În conformitate cu prevederile legale, şedinţa consiliului local este publică.
                 Afişat  la data de 06.01.2015.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Dănuţ

           


