ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL ODĂILE
Cod de înregistrare fiscală 4593911

HOTĂRÂREA
Județul Buzău

nr. 16/31.07.2018
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ODĂILE
Privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018

Consiliul local al comunei Odaile, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
ordinară;
Având în vedere:
Ø expunerea de motive.................
a Primarului comunei Odaile înregistrata la
nr.1376/31.07.2018 ;
Ø Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat la nr.1377/31.07.2018,
Ø Raportul de avizare al comisiilor de specialitate a Consiliului local
inregistrat la nr. 1.378/ 31.07.2018,
Ø Adresa nr.85193/ 31.07.2018 a A.J.F.P. Buzău;
Ø Prevederile art.2 din H.G. nr.563/2018 prin care s-a aprobat alocarea
sumei de 338 mii lei din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, UAT Odăile pentru efectuarea
unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a
calamităţilor natural produse în lunile iunie şi iulie 2018;
Ø prevederile Legii nr.277/2015 – Codul fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare,
Ø prevederile art.50 din Legea finantelor publice locale nr. 273/2006,
cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 45 alin. (1) şi alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRÂRĂŞTE:
Art.1.Se aproba bugetul rectificat al comunei Odaile, pentru anul 2018, conform anexei care
face parte integranta din prezenta.
Art.2. Se aprobă sumele cuprinse în listele de investiţii pentru capitolele bugetare 70.02 şi
84.02 ca anexe ale secţiunii de dezvoltare a bugetului local;
Art.3. Se aprobă repartizarea sumei de 338 mii lei, pentru refacerea infrastructurii locale
afectate ca urmare a calamităţilor naturale produse în lunile iunie şi iulie 2018;
Art.4.Contabilul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Odaile va duce
la indeplinire prevederile prezentei hotarari iar secretarul comunei va comunica prezenta
hotarare persoanelor si institutiilor interesate si va face publicitatea ceruta de lege.

L.S.

Presedintele de sedintă,

Contrasemnează:

NEACŞU ROMICĂ

Secretarul U A T O D Ă I L E

………………………………………………..

? …………………………….…………

ŞOMOIAG CONSTANTIN
Hotărârea a fost adoptata cu _____ .voturi pentru,…---…voturi impotrivă si…---….abtineri.

