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COMUNA STREJEŞTI
Consiliul Local
Nr.10/14.02.2018
HOTĂRÂRE
Privind : aprobarea bugetului local pe anul 2018
Având în vedere:
- referatul Compartimentului Financiar Contabil nr. 1163/07.02.2018, cu privire la aprobarea bugetului
local pe anul 2018;
- Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Olt nr. OTG_STZ290/05.02.2018 privind sumele
defalcate din tax ape valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, orașelor și municipiilor pe anul 2018 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 repartizare pe trimester a sumelor defalcate din tax ape valoare
adăugată pentru bugetele locale aprobate pe anul 2018;
- Execuția bugetară de la 31.01.2018
- prevederile art. 19(2) şi art.49 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 36 (1) și art. 39 (6) Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 36 (4), lit. a) şi art. 45 (2), lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
(r1) cu modificările şi completările ulterioare;

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr.
1292/2018, privind aprobarea bugetului local pe anul 2018;
- Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local nr. 12/14.02.2018 privind aprobarea
bugetului pe local pe anul 2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 (1) coroborat cu art. 115 alin.1, lit. b) din Legea nr.
215/2001 (r1), cu modificările şi completările ulterioare privind administraţia publică locală,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STREJEŞTI
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se aprobă bugetul local al comunei Strejeşti detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi
cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe pe trimestre pe anul 2018,
conform anexei nr. 1.
Art. 2. Se aprobă programul de investiţii publice pe anul 2018, conform anexei nr. 2.
Art. 3. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.4. (1) Se aprobă fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului local, în cuantum de 10.000 lei.
(2) Acesta se utilizeaza la propunerea ordonatorilor de credite, pe baza de hotarari ale consiliilor
locale, pentru finantarea unor cheltuieli urgente sau neprevazute aparute in cursul exercitiului bugetar,
pentru inlaturarea efectelor unor calamitati naturale, precum si pentru acordarea unor ajutoare catre alte
unitati administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate, la cererea publica a primarilor acestor
unitati ori din initiativa proprie.
Art. 6. Hotararea, se va comunica : Institutiei Prefectului Judeţului Olt; Administrației Județene a
Finanţelor Publice Olt ; Primarului comunei Strejeşti; Compartimentului Contabilitate.
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