
ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂRCULEŞTI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului local al comunei Mărculeşti pe anul 2016

        Consiliul local al comunei Mărculeşti, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:

 expunerile de motive ale primarului nr. 41 din 08.01.2016 și nr. 251 din 28.01.2016;
 raportul compartimentului de specialitate nr. 252 din 28.01.2016;
 adresele Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa nr.255456 din 30.12.2015

şi nr. IL GSTZ 976 din 19.01.2016;
 hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 13 din 27.01.2016;
 avizul comisiei pentru agricultură, activităţi economice, financiare, amenajarea teritoriului,

urbanism şi protecţia mediului nr. 253 din 28.01.2016;
 prevederile Legii nr. 339 / 2015, a bugetului de stat pe anul 2016;
 prevederile art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările

şi completările ulterioare;      
    În  temeiul prevederilor  art.  36,  alin. (  2 ),  lit.  b) coroborat  cu alin.(  4 ),  lit.  a),  respectiv
prevederile  art.  45, alin.  (2),  lit.  a) şi  art.  115, alin.  (  1 ),  lit.  b )  din Legea  nr.  215 /2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. ( 1 ) Se aprobă bugetul local al comunei Mărculeşti pe anul 2016, la partea de venituri în
sumă totală de 1.842.000 lei iar la partea de cheltuieli în sumă totală de 3.760.987, din care:
a). - la secţiunea “ Funcţionare “, la partea de venituri în sumă de 1.751.000 lei iar la partea de
cheltuieli în sumă de 1.751.000 lei;
b).-  la secţiunea “ Dezvoltare “, la partea de venituri în sumă de  91.000 lei iar la partea de
cheltuieli în sumă de 2.009.987 lei;
conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
( 2 ) Se aprobă utilizarea excendentului la sfârşitul anului 2015 în sumă de 1.922.672 lei, astfel: 
a)- suma de 1.918.987 lei va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor din secţiunea „Dezvoltare”
b)- suma de 3.685 lei va fi utilizată pentru acoperirea golului temporar de casă în cursul anului
2015 sau  pentru  acoperirea definitivă  a  eventualelor  deficite  ale  secţiunilor  de  funcţionare  şi
dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar.
( 3 ) Detalierea veniturilor bugetare pe capitole şi subcapitole, precum şi a cheltuielilor bugetare
pe capitole, subcapitole şi titluri pe anul 2016 este prevăzută în anexa nr.1, anexă care face parte
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2.(  1 ) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţilor autofinanţate pe anul 2016
urmând a fi la partea de venituri în sumă totală de 26.000 lei iar la partea de cheltuieli în sumă
totală de 27.626 lei, din care:
a). -  la secţiunea “ Funcţionare “, la partea de venituri în sumă de  26.000 lei iar la partea de
cheltuieli în sumă de 27.626 lei;
conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
( 2 ) Se aprobă  utilizarea excendentului  bugetului  activităţilor autofinanţate la sfârşitul  anului
2015 în sumă de 1.626 lei, astfel: 
a)- suma de 1.626 lei va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor din secţiunea „ Funcţionare „ 
Art. 3. Se aprobă lista obiectivelor de investiţii pe anul 2016, conform anexei nr. 3 care face parte
integrante din prezenta hotărâre.
Art. 4. Primarul comunei Mărculeşti, în calitate de ordonator principal de credite şi contabilul din
cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei  Mărculeşti,  vor  aduce  la  îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
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Adoptată astăzi, 03.02.2016
La Mărculeşti


