
.ILIDETUL ARGE$
CoNSILIUL LOCAL AI. COMUNET MERI$ANr

AVIZAT

a, bugetului- de stat pe anul 20L6;
privind Finantele Publice Locale,

PROIECT DE HOTARARE NR.6

coNsILIUL LOCAL AL COMUNEI MERI$ANT, .TITDETUL ARGE$;
AvAnd in vedere:
-Adresa AJEP Argeq nr.337843 din 29.12.2015, referitoare la

repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetlui local estimate a se reai-t-za 1n anul 2016
gi sumel-e defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locaIe
pe anul 2016;

-Adresa AJFP Argeg nr"4433/07.07"2016t referitoare 1a
prevederiJ-e Deci ziei nr. 1 / 01 " A7 .2076 a gef ul-ui Admlnistrallei
Jude!ene a Finan!e1or Publice Argeq;

-Adresa AJEP Argeg nr. 1 4061 /78 .0I.2076, referitoare Ia
repartizarea pe trimestre, pe anul 2076, a sumelor defalcate din
taxa pe valoarea ad5ugat5, stabilit5 1n baza Adresei nr.
415050/20L6 a Ministerul-ui Finantelor Publice;

-VdzAnd prevederile:
-Legii nr. X39/2A75
-Legii nr.213/2006

actuali zat-d;
in conformitate cu prevederile art.35 alin (4) lit ,,d" dln

Legea nr.275/200L, privind admlnistra!ia public5 1oca15,
republicatS, actual izaLZ.;

1n temeiul dispozl!iil-or arL.45, alin (1) din Legea nr.
275/2001, privind administra!ia pubtici Ioca15, republicatS,
actuali zat-6..

HoTARA$rE

Art.1 Se aprobd Bugetul General Centralizat al Comunei
Meriqani, pentru anu.l- 2076, in sumS de 4 .504 mii J-ei l-a partea
de venituri qi in sumS de 5.453 mii Iei la partea de cheLtuieli.

Art.2 Se aprobS Bugetul Local aI Comunei Meriqani, pentru
anul 20L6, in sumS de 4.496 mii lei la partea de venituri qi in
sumd de 5.375 mii Iei 1a partea de cheltuieli.

Art.3 Se aprobd Sectiunea de Funcliondre a Bugetului Local
al Comunej- Meriqani, pentru anul 2076, in sumS de 4.496 ml-J- J-ei,
atAt }a partea de venituri, cAt gi- la partea de cheltuieli.

Art.4 Se aprobi Sectiunea de Dezvoltare a Bugetului Local
aI Comunei Meriqani, pentru anul 2076, in sumd de 880 mii lei la
la partea cheJ.tuieJ.i.

Art.5 Se aprobS Bugetul finanlat din venituri proprli al
Comunei Meriqani, pentru anul 2016, in sum5 de I mii lei Ia
partea de venituri qi in sumb de 77 mii lei Ia --partea de
cheltuieli. ' \', j



Art.6 Se aprob5 Secliunea de Functionare
finantat din venituri proprii a1 Comunei Meriqani,
2A16, in sumd de 8 mii lei 1a partea de venituri $

a Bugetului
pentru anul

1 in sumd de

aI Comunei-

77 mii lei }a partea de cheltuieli.
Art. ? Se aprobd utili zarea par!ia15 qi definitivd a

excedentului Comunei MeriEani 1n sumS de 880 mii J-ei, pentru
urmstoare.Ie obiective de investitii, pentru anul 2016:

Art.8 Se
conform Anexei
hotSrAre.

pe
din

Art.9 Se aprobS numdrul
anul 2AL6, conform Anexei

Meripani astfel:
- nanrrrr anUI 2071 in SumS del\Julru!u

venituri Ei in sumd de 4.674 m:-i lei
- nanl- rrr anUl 2078 in SUmi de}/urJ ur u

venituri ql in sumd de 4.785 mii lei

aprob5 programul de investilii pe anul 20L6,
nr"1, care face parte intpgrantS din prezenta

de personal permanent Ei temporar
nr.2/ care face parte integrantd

prezenta hotdrSre
Art.10 Se aprobS estimirile Bugetuluj- Local

4 .67 4 mii lei i-a partea de
la partea de cheltuieJ.i;
4. ?85 mii lei la,-.partea de
Ia oartea de cheltuieli;

- MII LEI-
Extinderea qi reabil-itarea infrastructuri-i de apa qi apa

uzat5 in Judelu1 Argeq
20

Actualizare PUG gi RLU in Comuna Me:rigani, Judelul Argeq 10

Proiectare
CURTEA DE
7 ?trn *li- / -JU -Ltl

+ Avize Amenajare trotuar
ARGES, in Comuna Merisani

pe DN 1C PITESTI-
Judetul Argeg pe 25

lntocmire Planuri parcelare, documentafii- cadastrale 50

Construire GrSdiniti Merisani 15

Proiectare + Avize Asfaltare DC2B7 VALEA RADULUI, in
Comuna Merigani, Judelul Argeg",

20

Lurcrdri de Asfaltare DC287 VALEA RADULUI, in Comuna
Merisani, JudetuJ Arqes

400

Proiectare Asf alt.are drumuii i-n Comuna Merisani, Judelu1
AraacrrrYUY

100

Realizare sisLem de alimentare cu ap5 in satul Meri;ani-,
Comuna MeriEani, Judelul Argeg

100

Realizare sistem de canali-zare, sta!ie de epurare in
satr-rl Meriqani, Ccmuna Merigani

100

Proiectare qi
alimentare cu
Judelul Argeq

execu!ie extindere Realizare sistem de
apA i.n satul MeriEani, Comuna Merigani,

20

Studiu de amenajare pdEune impSduritd in Comuna

Merigani, Judelul ArgeE
20



rlri,

pentru anul 2079 1n sume de 4.950 mii lei la partea de
venituri qi in sumS de 4.950 mii lei Ia partea de cheLtuieli.

Art.11 Se aprobS estimirile Bugetului finanlat din venituri
proprii a1 Comunei Meriqani astfel:

- pentru anul 2077 in sumi
venituri qi in sum5 de I mii Iei Ia

- pentru anul 2078 1n sumi
venituri qi in sumS de 8 mii lei la

nanr rrl anul 2079 1n sumdt/u11u! u

venituri qi in sumS de 8 mii lei la
ArE.L2 Se aprob5 constituirea

la dispozi!ia Consiliului LocaI a1
93 mii 1ei pentru anul 2016.

Art.13 Primarul qi compartimentul contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate at Primarului Comunei Meriqani vor
urmSri ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei,,,hotdrAri.r

Art. 14 Prezentul proiect de hotdrAre va f ir', af igat pe'ntru
aducere }a cunoEtinla publicd

DATA:18.01 .201G

.: :]

de 8 mii Lei la partea de
partea de cheltuieLi;
de I mii Lei l-a partea de
partea de cheltuieli;
de I mii 1ei Ia Partea de
partea de cheltuieli.
fondului de rezervS bugetarl
.Comunei Meriqani in sum5 de

a:. l


