ROMÂNIA
JUDEŢUL VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL BUDEŞTI
LEGISLATURA A-VI-A
HOTĂRÂREA NR. 22
Privitor la : aprobare buget local pentru anul 2017
Consiliul Local al Comunei Budeşti judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31
martie 2017, la care participă un număr de 15 consilieri din totalul de 15 .
Văzând că prin Hotărârea cu nr.20 din 13 martie 2017 a Consiliului Local a fost ales ca
preşedinte de şedinţă pentru perioada martie 2017 - mai 2017 dnu 1 co nsilier M a r i u s Ţ U C A
Ţinând seama de ;
A dresa Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Vâlcea nr. V I G S T Z - 5990/ 14.03.2017/
prin care se com unică repartizarea pe trimestre a sum elor defalcate din unele venituri ale bugetului
de stat pe anul 2017, alocate bugetului local Budeşti în baza Legii bugetului de stat pe anul 2017
nr.6/16.02.2017.
Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Budeşti şi înregistrată sub nr.
1505/2017 care prezintă proiectul bugetului local pentru anul 2017, atât la partea de venituri cât şi la
partea de cheltuieli, cu sum a totală de 14103,90 lei..
Referatul întocmit de compartimentul de specialitate şi înregistrat la nr 1506/2017 privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017.
Raportul de avizare al Comisiei Econom ice Buget Finanţe din cadrul Consiliului Local
Budeşti, judeţul Vâlcea înregistrat la nr. 1507/2017 prin care se avizează favorabil proiectul de
hotărâre precum şi avizul de legalitate al proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 1508/2017 întocmit
de secretarul comunei Budeşti.
Văzând că au fost respectate prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 - privind transparenţa
decizională.
în conformitate cu prevederile: Legii nr. 6 din 16 februarie 2017 Legea bugetului de stat pe
anul 2017 şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, art.36 alineatul (4) litera “ a)’’ din
Legea n r.2 15/2001 - privind Administraţia publică locală-rep u b licată, m odificată şi completată.
în temeiul art. 45, alineatul (2) lit. « a » din Legea n r.2 15/2001 , privind administraţia publica
locala , republicata, cu modificările si completările ulterioare, cu un num ăr de 15 voturi " p e n t r u " ,

HOTĂRĂŞTE:
5

A rt. 1. Se aprobă bugetul local al comunei Budeşti pentru anul 2017, atât la partea de
venituri cât şi la partea de cheltuieli, cu sum a totala de 14103,90 mii lei, conform anexei la prezenta.
A rt. 2. Se aprobă lista de investiţii pe anul 2017 conform anexei alăturate.
A rt. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul şi contabilul Primăriei
Com unei Budeşti, adusă la cunoştinţă publică prin afişare şi com unicată Instituţiei Prefectului Judeţul Vâlcea, în vederea efectuării controlului legalităţii, prin grija secretarului comunei.

Budeşti, azi 31 martie 2017

