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HOTARARE

pentru aprobarea bugetului local pe anul 2018
15
Consiliul comunal Curteşti, întrunit în şedinţa ordinară de lucru azi
februarie 2018,
luând în discuţie proiectul de hotărâre ini ţiat de primarul comunei Curte şti pentru
aprobarea bugetului local pe anul 2018,
având raportul compartimentului financiar din cadrul aparatului propriu al
primarului, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliuiui
comunal,
avand in vedere
-Decizia nr.2/ 10 ianuarie 2018 a Sefului ADMINISTRATIEI JUDETENE A
FINANTELOR PUBLICE BOTOSANI privind repartizarea sumelor din TVA
pentru cheltuieli de personal pentru asistcnta sociala , pentru echilibrarea bugetelor
locale, sume alocate din cotele defalcate din impozit pe venit (cota de 4 1 ,75%) pentru
echilibrarea bugetelor Iocale,
- estimarea veniturilor proprii,
-Hotararea Consiliului Judetean Botosani nr. 3 din 17 ianuarie 2018 privind
repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru drumurile comunale,
-Hotararea Consiliului Judetean Botosani nr.4 din 17 ianuarie 2018 privind
repartizarea cotei de 20% din sumele alocate din impozit pe venit pentru sustinerea
proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare Iocala pentru scoli
in conformitate cu prevederilor art.4 pct. 1 si art. 9 pct 1 din Cartea Europeana a
autonomiei Iocale, adoptata la Strasbourg Ia 1 5 octombrie 1 985 si ratificata prin Legea
nr. 199/1997 respectiv prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica,
în baza prevederilor art. 4,alin (2) si art. 5 alin.(5) din Legea bugetului de stat
pe anul 2018, nr. 2/ 2018 precum şi ale art.19(1) lit.a, art.33 alin (3) lit.b si fdin Legea
nr. 273/2006 privind finantele publice locale,
în temeiul art. 36(4) Iit. a şi 45(2) lit.a din Legea Administraţiei Publice Locale
nr. 2 1 5/200 I, modificat ă şi completată ,
HOT Ă R Ă STE:
Art. 1 Aprobă bugetul Iocal aI comunei Curte şti pentru anui 2018 in suma de
4.605 mii lei, pentru sectiunea de functionare sî suma de 8.057 mii lei pentru sectiunea
de dezvoltare, a şa cum rezult ă din anexa nr. 1 si nr. 2 parte integrant ă la prezenta
hotărâre,
Art. 2 Aproba lista obiectivelor de investitii pe anul 2018 asa cum rezulta din
anexa nr. 3 parte integranta Ia prezenta hotarare,
Art.3 Prezenta hot ărâre intră în vigoare la data adopt ării,
Art.4 Primarul cornunei Curte şti, prin aparatul de specialitate din subordine va
asigura aducerea la î ţ ţii
pjevederilor prezentei hot ărâri.
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