ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Macea pe anul 2017
Având în vedere,
- referatul de aprobare al iniţiatorului proiectului de hotărâre nr. 1823/27 02 2017;
- prevederile Legii nr. 6/17 02 2017, Legea bugetului de stat pe anul 2017;
- prevederile art. 39 alin. (1) - (6) din Lege nr. 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- adresa AJFP Arad nr. ARG_STZ_1.833/21 02 2017, adresa AJFP Arad ARG_STZ_1.843/22 02 2017;
- raportul de specialitate al compartimentului buget-impozite și taxe nr. 2564 din 16.03.2017 privind
aprobarea bugetului comunei Macea pe anul 2017;
- prevederile art. 36 alin.4 lit. a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;
În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1 Se aprobă bugetul local pe anul 2017, la venituri în sumă de 9.864,4 mii lei, iar la cheltuieli în
sumă de 12.422,9 mii lei, cu un deficit de 2.558,5 mii lei - acoperit din excedentul bugetului local pe anul
2016, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
ART.2 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din
venituri proprii pe anul 2017, la venituri în sumă de 664 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 664 mii lei,
conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
ART.3 Se aprobă lista cu obiectivele de investiţii ale bugetului local al comunei Macea pe anul 2017,
conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
ART.4 Prezenta hotărâre se va comunica la: Instituţia Prefectului Judeţului Arad; Administrația
Judeţeană a Finanţelor Publice Arad; Primarul comunei Macea și se aduce la cunoștință publică prin
afișare, în spațiul accesibil publicului, precum și prin postare pe pagina de internet www.macea.ro.
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