
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

COMUNA SABAOANI 
CONSILIUL L O C A L A L COMUNEI SABAOANI 

HOTARARE 

NR 5̂  DIN ^ ' 2014 

Privind aprobarea bugetului local pe anul 2014, a bugetului institutiilor publice §i activitatilor 
flnantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2014 §i a Programului de investitii publice 

Consiliul local Sabaoani, judetul Neamt; 
Examinand raportul primarului inregistrat sub nr. 1>'^ Jbl'OJ • 2014, prin care 

propune aprobarea bugetului local pe anul 2014, a bugetului institufiilor publice ?i activitatilor finantate 
integral sau partial din venituri proprii pe anul 2014 §i a Programului de investitii publice; 

Vazand prevederile Legii 365/2013 -Legea bugetului de stat pe anul 2014 §i ale Legii 
273/2006 -Legea finantelor publice locale, cu modificarile §i completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.b §i alin.4, lit.a, precum §i ale art. 45, alin.2, lit.a 
din Legea 215/2001- Legea administratiei publice locale republicata; 

H O T A R A § T E : 

Art . l Aproba bugetul general al comimei Sabaoani, judetul Neamt pe anul 2014, la venituri 
in suma de 10.090 mii lei, iar la cheltuieli In suma de 11.103 mii lei, cu un deficit de 1013 mii 
lei, ce va fi finanjat din excedentul anilor precedenji, conform anexei nr . l , anexa ce face parte 
integrants din prezenta hotarare ; 

Art.2 Aproba bugetul local al comunei Sabaoani, judetul Neamt pe anul 2014, la venituri in 
suma de 9.929 mii lei, iar la cheltuieU in suma de 10.942 mii lei, cu un deficit de 1.013 mii lei, ce 
va f i finantat din excedentul anilor precedenti, conform anexei nr.2, anexa ce face parte integranta 
din prezenta hotarare; 

Art.3 Aproba bugetul local- sectiunea de functionare, al comunei Sabaoani, judetul Neamt pe 
anul 2014, in suma de 8.984 mii lei, atat la partea de venituri cat §i la partea de cheltuieli, conform 
anexei nr.3,anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare; 

Art.4 Aproba bugetul local- sectiunea de dezvoltare, al comunei Sabaoani, judetul Neamt pe 
anul 2014, la venituri in suma de 945 mii lei, iar la cheltuieli in suma de 1.958 mii lei, cu un 
deficit de 1.013 mii lei( finantat din excedentul anual la bugetului local) , conform anexei nr. 4, 
anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare; 

Art.5 Aproba bugetul institutiilor publice §i activitatilor finantate integral sau partial din venituri 
proprii pe anul 2014, in suma de 161 mii lei, atat la partea de venituri cat §i la partea de cheltuieli, 
conform anexei nr.5,anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare; 

Art.6 Aproba Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finanjare, pe 
anul 2014 si estimari 2015-2017, conform anexei nr. 6; 



Art. 7 Aproba lista obiectivelor de investitii cu finantare integrala de la bugetul local 
repartizate pentru lucrari in continuare, lucrari noi §i alte cheltuieli de investitii pe anul 2014 , 
conform anexei nr. 7, anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare; 

Art. 8 Aproba nimiarul de personal, permanent §i temporar, precum §i fondul salariilor de 
baza din primaria Comunei Sabaoani, activitatile §i institu^iile subordonate pe anul 2014, conform 
anexei in:. 8, anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare 

Art. 9. De aducerea la indeplinire a prezentei raspunde primarul comunei §i §eful biroului 
fmanciar contabil. 

PRE§EDINTE DE §EDINTA, 
CONSILIER, 


