ROMÂNIA
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COMUNA PÎRŞCOVENI - CONSILIUL LOCAL
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HOTĂRÂRE
aprobarea bugetului local al comunei Pîrșcoveni pe anul 2018

Referitor la:
Având în vedere:
-expunerea de motive nr.527/07.02.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr.528/ 07.02.2018 ;
-raportul de specialitate nr.526/07.02.2018 al compartimentului contabilitate , impozite și taxe locale din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei ;
-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local ;
-adresa nr.OTG-STZ290/05.02.2018 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Olt referitoare la
repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor pe anul 20178 , și estimări 2019-2021 , privind finanțarea de bază a unităților de
învățământ preuniversitar de stat pentru cheltuielile prevăzute la art.104 alin.2 lit.b) din Legea educației
naționale nr.1/2011 și repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
bugetele locale, aprobate pe anul 2018 ;
-adresa Administratiei Finanțelor Publice Olt privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugată și cote defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale aprobate pe anulș 2018 și
estimări pe anuii 2019-2021 ;
-adresa nr.1305/02.02.2018 a Consiliului Județean Olt privind repartizarea sumelor ce reprezintă cotele
defalcate din impozitul pe venit cod 04.02.04 și sumele defalcate din TVA cod 11.02.06, pentru echilibrarea
bugetelor locale ;
-prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018, Legea nr.2/2018 ;
-prevederile art.1, art.4 , alin.(1),art.5,art.19,alin.(1) și (2) , art.20 ,alin.(1) și art.23 alin.(1) și (2) din
Legea privind finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare
-prevederile art.7, alin.(1) din Legea 52/2003 – privind transparenţa decizională în administraţia publică
locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.36 alin (2), lit.b) și alin.(4) lit.a), art.45, alin.(2) ,lit.a) si art. 115 alin.(1) lit.b) din
Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si complatarile
ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PÎRŞCOVENI
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Bugetul local al comunei Pîrșcoveni pe anul 2018, conform Anexei nr.1 – Bugetul
general al unității administrativ teritoriale pe anul 2018 ; Anexei nr.2- Bugetul local ; Anexei nr.3 –Bugetul
finanțat integral sau partial din venituri proprii ; Anexei nr.4 – Programul de investiții publice ; care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.2 Prezenta hotărâre se comunică :
Primarului comunei Pîrşcoveni și compartimentului contabilitate ,impozite și taxe locale din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei pentru aducerea la îndeplinire ;
Instituţiei Prefectului – Judeţului Olt;
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,
PĂUN IONEL
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PENTRU LEGALITATE
SECRETAR COMUNĂ,
Claudia GHEORGHE
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