
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES         
CONSILIUL LOCAL                                            
          
 

HOTARARE nr. 15 / 2016 
pentru aprobarea Bugetului municipiului Curtea de Arges si a Bugetului 

institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2016, 
precum si a estimarilor pentru anii 2017-2019 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Curtea de Arges intrunit in sedinta extraordinara; 
Avand in vedere: 
-Raportul Directiei economice nr. 2115/21.01.2016; 
-Legea finantelor publice locale nr. 273/2006; 
-Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015; 
-Dispozitiile art. 30 alin. 1 lit. c din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica 

legislativa pentru elaborarea actelor normative; 
-Avizele date de comisiile permanente ale consiliului local;  
In temeiul  art. 36 alin. 4 lit. a coroborat cu prevederile art. 45 alin. 2 din Legea  nr. 

215/2001  
 

hotaraste: 
 
  Art. 1 Se aproba Bugetul local pentru anul 2016 si a estimarilor pentru anii 2017-
2019, cu sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare, conform anexelor 1 si 2. 
 Art. 2 Se aproba Bugetul institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii 
pentru anul 2016 si a estimarilor pe anii 2017-2019, cu sectiunea de functionare si sectiunea 
de dezvoltare, conform anexelor 3 si 4.  
 Art. 3 Se aproba Lista investitiilor finantate de la bugetul local in anul 2016 conform 
anexei 5. 
 Art. 4 Se aproba Lista investitiilor finantate din venituri proprii in anul 2016 conform 
anexei nr. 6. 
 Art. 5 Se aproba structura creditelor bugetare pe ordonatori de credite din 
invatamant, conform anexei nr. 7. 
 Art. 6 Se aproba structura bugetului local pe anul 2016 detaliata pe sectiuni, titluri de 
cheltuieli si ordonatori de credite conform anexei nr. 8. 
 Art. 7 Se aproba structura bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial 
din venituri proprii pentru anul 2016 detaliata pe sectiuni, titluri de cheltuieli si ordonatori de 
credite conform anexei nr. 9.  
 Art. 8 Se aproba utilizarea sumei de 1021 mii lei din excedentul anilor precedenti 
pentru echilibrarea bugetului local la sectiunea de dezvoltare. 
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