ROMÂNIA
JUDETUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL ILEANA
HOT ĂRÂ RE
privind aprobarea proiectului Bugetului local
de venituri si cheltuieli al comunei Ileana județul Călărași pentru anul 2019

Consiliul Local al comunei Ileana întrunit în ședință ordinară în data de 24
aprilie 2019
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Ileana, înregistrat cu nr.
1129/19.03.2019
- Raportul din cadrul compartimentului de specialitate al Primăriei Comunei
Ileana înregistrat cu nr. 1197/21.03.2019, privind proiectul bugetuluilocal de venituri și
cheltuieli al comunei Ileana pe anul 2019
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Ileana,
nr.1715/16.04.2019
- prevederile art.1, alin. 2 ,art. 5, alin. (1) – (4) , art. 23, alin (1) și (2), art. 25, art.
26 , art. 33 alin. 4. lit. f, art. 39, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, modificată și completată
- prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019
- prevederle art. 36, alin. (4), lit. a) din legea din legea 215/2001 privind
administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare
-prevederile Legii 52/2013 privind transparența decizională în administrația
publică, republicată
- hotărârea Consiliului local nr. 17/29.03.2019 privind alegerea președintelui de
ședință
luând act de procesul verbal nr. 1958/24.04.2019 privind lucrările ședinței
Consiliului local al comunei Ileana din data de 24.04.2019
În temeiul art. 45 (1) si 115 (1), lit. b) din legea 215/2001 privind administrația
publică locală, cu modificările și completările ulterioare
HOT ĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă proiectul Bugetului local de venituri și cheltuieli al
comunei Ileana județul Călărași pentru anul 2019 conform anexei care face parte
integrantă la prezenta hotărâre.
Art. 2. Primarul comunei prin compartimentele de specialitate se insărcinează cu
ducerea la îndeplinire a prezentei.
Art. 3. Secretarul comunei Ileana va comunica celor interesați prezenta hotărâre.

Președinte de ședință,
Adrian – Ionuț DUMITRESCU
Contrasemnează,
secretar, Cristina-Florentina TOMA
Nr. 19
Adoptată la Ileana
Astăzi 24.04.2019

voturi pentru 11
voturi contra
-prezenți 11 din total 13

