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CONSILIL LOCAL AL COMLTNEI TARCAU

HOTA
pentru modificarea Si completarea Hotirerii nr. l}lgl.0S.2017

privind aprobarea bugetului local al comunei Tarciu pentru anul 2017

Art, III Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotdrdri autoritdlilor qi instituliilor
publice interesate, gi aducerea acesteia la cunoqtinl5 publici prin afi9aj la sediul
primiriei.

de $edintd,
helariu

Contrase m n e ozd pe n t r u I e ga I il al e,

sectetqr

Nr. 29 din 31 mai 2017

Numdr consilieri locqli tn funclie t3
HotArarea a fost adoptatlln Eedjf.rta ordinard a Consiliului local al comunei Tarcbu

RARE

Consiliul local al comunei Tarciu, judelul Neam{;
in conformitate cu prevederile art. is li art. 49 din Legea nr. 273129.06.2006 privind finanlele publice

locale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
Urmare a adresei nr. 4.930 din 8.05.2017 a Instituliei Prefectului judefului Neam! prin care se face

cunoscut autorit[lilor locale cd in urma controlului de legalitate asupra Hoiirarii consiliului local al comunei
largnu n1, 12 din 31 .03.2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Tarcdu pentru anul 2017 a fost
declan$ari lrocedura prealabil6 deoarece actul adrninistrativ nu respecti prevederi le ar-,26 alin. (4) din Legeant' 273/2006 

.privind finanlele publice locale, cu modificbrile 9i compleiarile ulterioare, in care'se stipuleazd
cd numlrul de personal, petmanent 5i temporar, 9i fondul de salarii de bazd aferent *" up-Ua ca anex[ la
bugetul local anual;

Vizdnd expunerea de motive nr, 4.537130.05.2017 a viceprimarului comunei prin care soliciti
modificarea qi completarea hotir6rii prin care a fost aprobat bugetului local pentru unui iop in vederea
evidentierii intr-o anexa distinctb a numdrului de personal salariza-t din fonduri'public; ;;ecum ql fondul de
salarii. de \a7e 7l.9cat 

pentru plata drepturilor salariale personalului ales, nr*it qi ungu;ut in structurile
adminishaliei publice locale;

AnalizAnd referatul de necesitate intocmit de compartimentului contabilitate din cadn aparatului de
specialitate al primarului inregistrat sub nr. 4.480/29.0 5.2017 prin care se arat6 structura de perso nal salaizat
din fonduri publice gi fondul de salarii de bazi alocat prin bugitul local aprobat pentru anul in curs, precum qi
propunerea de proiect ?naintatl de secretarul comunei;

Cu avizul favorabil al comisiilor.de specialitate pe domenii de activitate ale consiliului local;
in temeiul afi 36 arin. (1), alin. tzl rit. ,,u", atin- 1+; rt. ,,a" 9i ale ut. 45 arru', it;, utin. 1z;lit. ,,a" din Legea adminishaliei publice locale nr. z15lz00l, republicatb, modificatl 9i completatb,

HOrAnAgrn:
Art' I Se aprobi modificarea qi completarea HotdrArii nr. 12/31.03.2017 privind aprobarea bugetului

local pentru anul 2017, modificatl 9i completatd, dupl cum urmeazd:i. articolul 4 se modificl qi va avea urmdtorul Cuprins:
,,art 4 Numdrul de personar permanent;i temporal maxim cme se sararizeazd din

fonduri.publice tn anul 2017 si fondul de salarii de bazd aferent prevdzut tn
bugetul local aprobat conform art. I sunt prevdzute ln anexa nr. 6.,,2. articolul 9 se modifici gi va avea urmltorul cuprini;

,,art. 9 Anexele nr. I , 6 fac pafte integrantd din prezenta hotdrdre.,,3. se completeazi anexele la llotirarii nr. 12/31,032017 introduc^ndu-se duod. anexa
nr. 5 anexa nr. 6 care cuprinde numhrul de personal, permanent gi temporar, salarizat
din fonduri publice qi fondul de salarii prevEzut pentru anul 2017 in bugetul local,
conform anexei la prezenta hotdrdre.

Art, II Anexa face parte integantd din prezenta hotArare.

(*4Q

cu un numtr de 13 voturi pentu, 0 ablineri qi 0 voturi impotrivd din totalul de 13 consilieri nrezenti



Judelul Neaml
Comuna Tarcdu
Qonsiliul local

ANEXA
(anexa nr. 6 la Hotdrdrea

Numbrul de personal maxim, permanent $i tempomx,
salarizat din fonduri publice in anul 201 7

9i fondul de salarii de bazd prevdzut prin bugetul local

Nr. cr1. Numdr maxim de
personal

Capitol bugetar Fond de salarii de baza alocaipentn
,)n17 lh h,,d-6n l^^^r ,/r^:\

permanent temporar
ve6w!q, .vw4r \rvr/

1 I4 0 Asigurdri gi asistenld sociald
din care:

275.000

1.1 4 0 - personal din aparatul de
specialitate al primarului

106000

1,2 10 0 - asistenli personali 169040
2 2 0 Culturd, recreere qi religie 38.050

3 2 0 Transporturi
1 1 .140

4 18 3 AutoritaF executive 684.000

5 28,44 0 invdldmAnt 890.000

Total : 64,44 Fond salarii debazil in 2017 1.898.190


