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ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SLIMNIC

HOTARAREA
NR.1212015

privind aprobarea bugetului consolidat al comunei Slimnic pe anul2015 si
estimarile pe anii 2016-2018
Consiliul Local al comunei Slimnic intrunit
12.02.2014,

Analizdnd raportul compartimentului

in sedinta

ordinard din data de

de contabilitate nr.44712015 privind

aprobarea bugetului consolidat al comunei Slimnic, estimarile pe anii 2016-2018 si lista
de investitii pe anul 2015 si expunerea de motive a domnului primar,

in conformitate cu prevederile art.39 alin.6 din Legea nr. 27312006 privind
finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare, Legea bugetului de stat
pe anul2015, nr.186 12015,
Ydzdnd avizul favorabil al Comisiei de buget finante,
tn temeiul art. 36 alin. 2lit. b, alin.4 lit.a art. 45 si ale art. 1 15 alin. 1 lit.b din Legea
nr. 2l5l2OO1 privind administratia publicd local6, republicatd, cu modificdrile si
completdrile ulterioare,

HOTARASTE

Art.l:-Se aprobd bugetul consolidat al comunei Slimnic si estimarile pe anii 2016-2018
conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2:-Se aproba lista de investitii pentru anul 2015 conform anexelor care fac parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.3:-Se aproba varsaminte de la sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de
dezvoltare in suma de 519,82 mii lei.
Art.4:-Se aproba utilizarea sumei de 346,04 mii lei din excedentul anilor precedenti
pentru cheltuieli de investitii -sectiunea de dezvoltare, pentru finantarea urmatoarelor
obiective de investitii: Reabilitare Camin Cultural Slimnic: 183 mii lei;Reabilitare cladire
corp B Scoala gimnazlala Slimnic: 45 mii lei; Reabilitare cladire veche cls'I-IV
Slimnic:15 mii lei; Loc de joaca copii:47,04 mii lei si Studii constructie poduri:56 mii
lei.

Art.S:-Primarul comunei Slimnic va asigura executarea prevederilor prezentei hotdrAri
prin compartimentul contabilitate.
Adoptata in Slimnic, ladata de 12 februatre2015
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