R O M A N I A

CONSILIUL LOCAL ODĂILE
Comuna Odăile , Judetul Buzău , tel/fax –
email: primariaodailbz@yahoo.com

: 0238/525494

HOTĂRÂRE

privind aprobarea 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.264 /12.02.2018.
Ø raportul compartimentului de specialitate inregistrat la nr.265/12.02.2018 prevederile Legii
nr.227/2015 – Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
Ø raportul de avizare al comisiilor de specialitate a Consiliului local inregistrat la
nr.266/12.02.2018.
Ø prevederile art.50 din Legea Finantelor publice locale nr. 273/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Ø prevederile Legii Bugetului de stat pe anul 2017, nr.6/2017;
Ø prevederile Legii nr. 213 din 17 noiembrie 1998, privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
Ø adresa nr.1656/09.01.2018, a Administratiei Judetene a Finantelor publice Buzau- sume
defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentalizate la nivelul comunelor;
Ø adresa nr.23051/ 24.02.2017 , a Administratiei Judetene a Finantelor publice Buzau- sume
defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentalizate la nivelul comunelor;
Ø adresa nr.286/12.01.2018 a Consiliului Judetean Buzau prin care ne aduce la cunostinta
repartizarea sumelor in baza Hotararii Consiliului Judetean nr. 40 si 41 /2017;
In temeiul art. 45 alin. (1) şi alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aproba bugetul local pentru anul 2018, conform anexei care face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.2.- 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.

ODAILE,
Nr. 5 /15.02.2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
BĂDESCU VLADIMIR
Semnătura: _______________________
L.S.
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
Şomoiag Constantin
………………………………………………………

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Odaile, judeţul Buzău, în şedinţa din data de 15.02.2018 cu
respectarea prevederilor art. 45 alin. (1 ) şi alin. (3) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de, 9.voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă'”, 0 şi voturi „abţineri”, din
numărul total de 9 consilieri locali prezenţi

