
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA PODOLENI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA
nr. 24 din 17 martie 2017

privind aprobarea bugetului local al comunei Podoleni pentru anul 2017

Având în vedere prevederile:
- art.  19 şi  art.  20 din Legea nr.  273/2006 privind finanţele publice

locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 6/2017 din 16 februarie 2017  - Legea  bugetului de stat pe

anul 2017;
- art.  36  alin.(2)  lit.„b”  şi  alin.(4)  lit.„a”  din  Legea  administraţiei

publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;

- art. 5 alin.(2) şi art. 32 din Normele privind sistemul de cooperare
pentru  asigurarea  funcţiei  de  audit  public  intern,  aprobate  prin  H.G.  nr.
1183/2012;

- art. 1 alin.(2) din Hotărârea Consiliului local al comunei Podoleni nr.
93/2014 şi ale Acordului de cooperare nr. 1431/15.12.2016, cu modificările aduse
prin Actul adiţional nr. 1/30.01.2017;

Văzând  adresele  Administraţiei  Judeţene  a  Finanţelor  Publice  Neamţ  nr.
4853/24.02.2017, 6123/13.03.2017   şi a Consiliului judeţean Neamţ nr.  3311 din
28.02.2017;

Examinând referatul de aprobare elaborat de Primarul comunei Podoleni şi
raportul întocmit de compartimentul de resort;

În  temeiul  dispoziţiilor  art.  45  alin.(2)  lit.„a”  din  Legea  administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul  local  al  comunei  Podoleni,  judeţul  Neamţ,  adoptă
prezenta hotărâre.

ART.1. 



Se aprobă bugetul local al comunei Podoleni şi bugetul instituţiilor publice
şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru anul 2017,
precum şi estimările pentru anii 2018-2020, conform anexei nr. 1.

ART.2. 
Se aprobă numărul de personal  şi  fondul  salariilor  de bază pe anul

2017, potrivit anexei nr. 2.
ART.3. 
Se  aprobă Lista  obiectivelor  de  investiţii  pe  anul  2017,  conform

anexei nr. 3.

ART.4. 
(1) Se aprobă utilizarea  sumei de 2.122.360 lei din excedentul  bugetului

local, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, după cum urmează:
- Amenajare teren de sport cu gazon sintetic: 100.000 lei;  
-  Proiect,  studii  şi  avize  pentru  obiectivul  de  investiţii  „Modernizare

drumuri de interes local în comuna Podoleni, judeţul Neamţ”: 200.000 lei;
- Proiect, studii şi avize pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada

Gării, comuna Podoleni, judeţul Neamţ”: 30.000 lei;
- „Modernizare strada Gării,  comuna Podoleni, judeţul Neamţ”: 400.000

lei;
- „Modernizare drumuri agricole de exploataţie DE 91, DE 112, DE 141,

DE 139 şi DE 127, comuna Podoleni, judeţul Neamţ”: 1.392.360 lei.
(2) Se aprobă  utilizarea  excedentului  bugetului  instituţiilor publice şi

activităţilor  finanţate  integral sau  parţial  din  venituri  proprii,  pentru  finanţarea
cheltuielilor secţiunii de funcţionare, după cum urmează:

- Achiziţionare piese de schimb pentru tractor agricol şi lamă zăpadă LSA
2700: 10.000 lei;

- Cheltuieli de manoperă şi reparaţii tractor agricol: 3.362,60 lei;
- Organizarea Concursului Regional „Picătura Eco”: 3.967,74 lei.
ART.5. 
Se  aprobă  asigurarea  fondurilor  necesare  desfăşurării  activităţii  de  audit

public  intern  în  sistem de  cooperare  pentru  exerciţiul  bugetar  2017,  din  carul
Serviciului  de  audit  public  intern  al  Filialei  Judeţene  Neamţ  a  Asociaţiei
Comunelor din România, contribuţiile datorate fiind stabilite în baza Acordului de
cooperare  nr.  1431/15.12.2016,  cu  modificările  aduse  prin  Actul  adiţional  nr.
1/30.01.2017, astfel:

a) cheltuielile salariale, inclusiv cheltuielile cu deplasările: 20.400 lei/an;
b) cheltuielile pentru pregătirea profesională: 780 lei/an;
c) cheltuielile materiale: 1.920 lei/an;



Total cheltuieli: 23.100 lei/an.
ART.6. 
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.7. 
Primarul comunei şi compartimentul contabilitate, financiar, impozite şi taxe

vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
ART.8. 
Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor,

instituţiilor şi persoanelor interesate.
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