CONSILIUL LOCAL
MACESU DE JOS

HOTARIRE
PRIVIND APROBAREA PROIECT AL BUGETULUI LOCAL,
PENTRU ANII 2018-2019

Consiliul local al comunei Macesu de Jos, judetul Dolj , intrunit in cea de a -XXIV-a sedinta
extraordinara din cea de a- VI- a legislatura ;
Avind in vedere Expunerea de motive inregistrata la 3925 din 24.09.2015, a indicatorilor
aprobati si comunicati prin adresa cu nr. CRR-TRZ-8993 /23.09.2015 de la Directia Generala Regionala a
Finantelor Publice Dolj, a Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale precum si ale art.45 alin.6
din Legea administatiei publice locale nr.215/2001 republicata,

H OTARASTE:
ART.1 Se aproba Proiect de buget pe anul 2016 si estimari pe anii 2017-2019 conform repartizarii
sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata si a cotelor din impozitul pe venit conform adresei ce face
parte integranta din prezenta.
Detalierea acestor sume este prezentata in anexa la prezenta hotarire.
ART.2 Cu ducere la indeplinire a prezentei Hotariri se insarcineaza ordonatorul principal de
credite , ordonatorul tertiar de credite si compartimentele de contabilitate si impozite si taxe din cadrul
Primariei Macesu de Jos, Judetul Dolj.
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Subsemnatul BOJIN MIHAI primarul comunei Macesu de Jos ,judetul Dolj avind in vedere
prerogativele art.45 alin.6 din din Legea administatiei publice localenr.215/2001 republicata, ale
Legii 273/2006 privind finantale publice locale, ale OUG 63/2010 privind unele masuri financiare ,
precum si a adresei nr.CRR –TRZ 20827/23.11.2017 de la Directia Generala Regionala a Finantelor
Publice Dolj va propun aprobarea proiectului de buget 2018 si estimari 2019-2021 .
Bugetului local in totalitate are ca prevederi indicatorii privind repartizarea sumelor
defalcate din taxa pe valoare adaugata si a cotelor din impozitul pe venit pentru proiect buget 2018
si estimari 2019-2021 detalierea veniturilor si cheltuielilor sunt cuprinse in anexele la hotarare.
Bugetul a fost realizat in urma unei analize si fundamentari temeinice atat la partea de venituri cit
si la partea de cheltuieli ce pot fi binenteles in ordinea prioritatilor si a urgentelor asa fel incit sa
se asigure satisfacerea cit mai bine a nevoilor comunei pe anul 2018 si estimari 2019-2021 .
Alaturat depun Proiectul de Hotarare privind aprobarea Bugetului local si Bugetului activitatilor
finantate din venituri proprii si subventii pe anul 2016 si estimari 2017-2019 pentru a fi dezbatut si
aprobat in plenul Consiliului Local Macesu de Jos.

PRIMAR,
Ing . BOJIN MIHAI

