ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SFANTU GHEORGHE

HOTARARE
privind aprobarea bugetului local al comunei Sfantu Gheorghe
pentru anul 2015
Consiliul local Sfantu Gheorghe, intrunit in sedinta ordinara din data de 05.03.2015
Avand in vedere :
- expunerea de motive a primarului comunei Sfantu Gheorghe inregistrata la nr. 262 din
06.01.2015
Examinand :
- raportul contabilului nr.263 din 26.01.2015
- avizul de legalitate al secretarului nr. 265 / 26.01.2015
- avizul comisiei de specialitate nr. 5/ 26.02.2015
In conformitate cu :
- prevederile Legii nr. 186 din 29.12.2014 a bugetului de stat pe anul 2015 ;
- prevederile art. 7 din Legea nr.52 / 2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica , republicata;
- prevederile art. 8 coroborate cu art.19 alin.(1) lit.a) si art.20 alin.(1) lit.a) din Legea nr.
273 /2006 privind finantele publice locale , modificata si completata , referitioare la
transparenta si publicitatea propiectului de buget ,
- prevederile art.36 alin.(4) , lit.a coroborat cu art.45 alin.(1) din Legea 215/2001
privind administratia publica locala, republicata , modificata si completata

HOTARASTE:

ART.1 - Se aproba bugetul propriu al comunei Sfantu Gheorghe pentru anul 2015 ,
pe capitole, subcapitole , titluri , articole , alineate , conform formularului 10/01, care face
parte integranta la prezenta hotarare.
ART.2 – Se aproba bugetul activitatilor finantate integral sau partial din venituri
proprii pentru anul 2015, conform formularului 10/02, care face parte din prezenta hotarare.
ART.3 - Se aproba lista de investitii pe anul 2015, conform anexei nr. 3, ce face parte
integranta din prezenta hotarare .
ART.4 – Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta cetatenilor prin afisare la sediul
primariei si la avizierele din satele componente si prin publicarea pe site-ul propriu .
ART.5- Primarul comunei si serviciile subordonate vor aduce la indeplinire prezenta
hotarare .

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
Nita Liliana
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CONTRASEMNEAZA,
Secretar al comunei,
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