ROMANIA
JUDE,TUL PRAHOVA
ORASUL PLOPENI
CONSILruL LOCAL
HOTARARE
privind aprobarea bugetului de venituri si chletuieli al orasului Plopeni
anul 2016 si a estimarilor bugetare aferente anilor 2017 - 2019

pe

In temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr.21512001,republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, privind administratia publica locala;
tinand cont de prevederile art.36 alin.(4), lit.a) din Legeanr.21512001,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind administratia
publica locala;
luand in considerare prevederile l,egii nr.33912015 pentru aprobarea
bugetului de stat pe anul 2016;
in conformitate cu Prevederile Legii nr.27312006, modificata sl
completata, privind finantele publie locale;
inbaza prevederilor HG nrJ22013, modificata si completata, privind
aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per

eiev/prescolar

si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant

preuniversitar de stat;
avand in vedere Hotararea nr.3 din 27 .01.2016 a Consiliului Judetean
Prahova, precum si Deciziile nr.3208128,12.2015 si nr.916 din 28.01 .2016 ale
Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice
Ploiesti
v azandraportul nr.640 din 29.0 1 .20 1 6 al serviciului fi nanciar-contabil ;
Consiliul Local al Orasului Plopeni adopta prezenta hotarare.

Art.l.Se aproba bugetul de venituri si chletuieli

al orasului Plopeni pe

anul 2016 si a estimarilor bugetare aferente anilor 2017 -2019, in conformitate
cu anexel e la prezenta hotarare, care fac parte integranta din aceasta.
Art.2.Bugetul de venituri si chletuieli se aproba pe structura clasificatiei
bugetare, conform modelelor transmise de Ministerul Finantelor Publice.
Art.3,Numarul de. personal, permanent si temporar, precum si fondul
salariilor de baza se aproba distinct, prin anexa la bugetul fiecarei institutii
publice.
Art.4.Se aproba lista de investitii la nivelul orasului Plopeni, pe capitol
bugetar, in conformitate cu creditele de angajament si cu duratele de realizare a

investitiilor.

anexei
Art.S.Se aProba programele bugetare multianuale, conform

ptezenta hotarare.

financiar-contabil asigura aducerea 1a indeplinire

Art.6.Serviciul
prezentei hotarari.
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