ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
PRIMĂRIA COMUNEI ODĂILE

tel.: 0238547605; tel./fax:0238525494; email: primariaodailebz@yahoo.com. Cod fiscal 4593911

HOTĂRÂRE
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
Consiliul Local ODĂILE întrunit în şedinţă ordinară la data de 16.03.2018
Având în vedere:
•

Expunerea de motive a Primarului înregistrată la nr.463/09.03.2018;

•

Raportul de specialitate al Compartimentului contabilitate înregistrat sub nr.464/09.03.2018;

•

Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, apărarea
ordinii şi liniştii pu3lice, a drepturilor cetăţenilor, juridică şi de disciplină a Consiliului Local,
înregistrat sub nr.465/09.05.2018;

•

Prevederile art.14 alin. 6) şi 8), art.49 alin.9 şi art.58 alin. (3) din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;

•

Prevederile art.19 ali. 2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
ulterioare;

•

Prevedrile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

•

Prevederile art.36 alin. 4 lit. a şi art.117 lit. a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45 alin.1, , şi al art.115 ali.1 lit. b din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei publice
locale, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă

rectificarea bugetului local pentru anul 2018 prin

utilizarea excedentului

bugetului local de la finele anului 2017 , conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

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. Contabilul primăriei comunei Odăile va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, în temeiul prevăzut de lege, autorităţilor şi persoanelor
interesate prin grija secretarului comunei Odăile, judeţul Buzău.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BĂDESCU VLADIMIR
_________________

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar
ŞOMOIAG CONSTANTIN

Nr. 9 / 16.03.2018

______________________

Hotararea a fost adoptata cu ……8………..voturi pentru,…-…….…voturi impotriva si………..….abtineri.
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