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H o TARARE A
nr. 7 dinl februarie 2014
privind aprobarea bugetului local pe anul 2014, bugetul instituliilor publice qi
activitifilor finanfate integral sau par{ial din venituri proprii pe anul201.l
Consiliul local al comunei Doljegti, judelul Neamli
Av6.nd in vedere prevederile:
art.36, alin. (2), lit,,b" 9i,,d", alin. (4), lit. ,,a" qi,,d" qi alin. (6) lit.,,a" pct. 1 - 19
din Legea administraliei publice locale nr. 21512007, republicati, cu modificirile qi
completdrile ulterioare;
- adresa prin care se comunicd, potrivit prevederilor Deciziei w. 4122.01.2014 a
sefului AJFP Neamt ,in confomitate cu prevederile Legii nr. 356/2013 a bugetului de
stat pe anul 201,1, nivelul m.arim al cheltuielilor de personal aferent bugetului
centralizatal UAT Doljeqti pentru anul 2014;
adresa nr.3907 I 31.01.2014 prin care se comunici repartizarea pe tdmesffe a
sumelor din taxa pe valoarea adiugati pentru bugetele locale, pe anul 2014, aprobati de
Ministerul Finan{elor Publice gi transmisi cu adresa nr. 41504412014,
adresa nr. 1084 /09.01.2014 prin care se comunici repaftizarea sumelor defalcate
din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2014 qi estimdrile pentru anii 2015-

-

-

2017.,

-

H.C.L

al

nr.

81/31.10.2013 privind nivelurile valorilor
impozabile, impozitelor gi taxelor locale, aplicabile in anu12014;
Legea nr. 356/2013
bugetului de stat pe anul 2014;(M. Of. 805 din 19
decembrie 2013);
Legea nr. 500/2002 privind finan{ele publice, cu modificdrile qi completirile
ulterioale;

-

comunei Doljegti

a

-

Legea nr. 213/2006 privind finanfele publice locale, cu modihcirile

qi

con.rpletdrile ulterioare;
Codul fiscal - Legea nr. 57112003, cu modificirile qi completArile ulterioare;
H.G.R nr.4412004 pentru aplobarea Noruelor metodologice pentm aplicarea
Legii nr. 571/2003, Codul fiscal, cu modificirile qi complet6rile uherioare;
Legea nr. 52l2003 privind transparen{a decizionalS in adn.rinistralia public6;
expunerea de motive a Primarului comunei Doljegti, privind bugetul de venituri gi
cheltuieli al comunei DoljeEti pe anul 20i4;
rapoftul de specialitate a1 aparatului de speciaiitate al Primarului comunei privind
bugetul de venituri si cheltuieli al comunei pe anul 2014;

-
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