ROMÂNIA
JUDEŢ UL BUZĂ U
COMUNA SMEENI
CONSILIUL LOCAL SMEENI
HOTĂ RÂRE
privind aprobarea bugetului propriu al
comunei Smeeni, judeţ ul Buză u,pe anul 2014
Consiliul local al comunei Smeeni , judeţ ul Buză u,
Având în vedere :
 expunerea de motive a primarului comunei Smeeni dl. Andrei Ion,
înregistrată la nr. 588 din 03.02.2014 ;
 avizul secretarului de comuna d-l Teodorescu Silviu dat pe
proiectul de hotarare;
 raportul referentului de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, înregistrat la nr. 589 din 03.02.2014 ;
 raportul de avizare pe fond al proiectului de hotă râre emis de
Comisia de specialitate a Consiliului Local Smeeni inregistrata la
nr.590/03.02.2014 ;
 prevederile art.5 alin.(6) din Legea nr.356/2013 a bugetului de stat
pe anul 2014 ;
 prevederile art.19 alin (1) lit. a), art. 20 alin (1) lit. a) ş i art.39 alin
(6)din Legea nr.273/2006 privind finanţ ele publice locale, cu
modifică rile si completă rile ulterioare.
 precizarile M.F.P. nr.354880/20.12.2013 transmise de catre
A.J.F.P. Buzau cu adresa nr.9848/20.12.2013;
 prevederile art.20 din O.U.G. nr.103/2013 privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte
masuri in domeniul cheltuielilor publice.
 adresa A.N.A.F. nr. 1012/13.01.2014, privind decizia nr.1/2014 a
Sefului A.J.F.P.Buzau prin care a aprobat sume defalcate din taxa
pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor,oraselor si municipiilor ;
 adresa M.F.P. -A.F. nr.57840/27.12.2013, privind decizia
nr.148/2013 a Sefului administratiei prin care a aprobat
repartizarea de sume si cote defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale ;
 adresa Presedintelui C.J.Buzau nr.643/16.01.2014 privind sumele
repartizate din taxa pe valoare adaugata si din impozitul pe venit;

 adresa A.N.A.F. nr. 688/20.01.2014 privind repartizarea pe
trimestre a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de
stat pentru anul 2014;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „b” coroborat cu alin. (4) lit. „a” ,
art.45 alin(2) lit. a) si art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215 /2001
privind administraţ ia publică locală
(republicata*), cu modifică rile si
completă rile ulterioare .

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1

(1) Bugetul propriu al comunei Smeeni, judeţ ul Buză u pe

anul 2014 cuprinde resurse financiare la dispoziţ ia administraţ iei locale
si repartizarea acestora in vederea realiză rii acţ iunilor privind autoritatea
publica locala, alte servicii generale, învă ţ ă mânt, să nă tate, cultura si
religie, asistenta sociala, protecţ ia mediului, servicii de dezvoltare
publica locala.
(2) Bugetul propriu al comunei Smeeni, judeţ ul Buză u, pe
anul 2014 este alcă tuit din secţ iunea venituri si secţ iunea cheltuieli.
(3) Bugetul propriu al comunei Smeeni, judeţ ul Buză u, pe
anul 2014 se stabileş te la venituri in suma de

8051

mii lei , iar la

cheltuieli in suma de 8051 mii lei.
(4) Bugetul propriu al comunei Smeeni, judeţ ul Buză u, pe
anul 2014 detaliat la venituri pe surse iar la cheltuieli pe destinaţ ii, este
prevă zut in anexa nr.1.
(5) Se aproba lista de investiţ ii aferenta anului 2014 ,
prevă zută in anexa nr.2 .
Art.2

Resursele financiare ale bugetului propriu al comunei

Smeeni pe anul 2014 sunt: impozite si taxe locale, cote si sume
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanţ area
cheltuielilor curente , sume de la bugetul de stat.
Art.3 Încasarea veniturilor bugetului propriu al comunei Smeeni
pe anul 2014 , se va face in conformitate cu reglementă rile in vigoare ,

precum si cu prevederile Legii nr.356/2013 a bugetului de stat pe anul
2014.
Art. 4 Cheltuielile prevă zute în bugetul propriu al comunei Smeeni
pe anul 2014 reprezintă

limite maxime care nu pot fi depă ş ite , iar

modificarea lor se va face numai in condiţ iile legii. Angajarea si
efectuarea de lucră ri, procurarea de bunuri si servicii finanţ ate din
bugetul propriu al comunei , se fac numai cu respectarea prevederilor
legale si in limita creditelor bugetare alocate .
Art. 5 Primarul comunei Smeeni, judeţ ul Buză u va asigura
executarea prezentei hotă râri prin compartimentul contabilitate din
cadrul Primă riei comunei Smeeni,judeţ ul Buză u.
Art. 6 Anexa nr.1 ş i anexa nr.2 fac parte integranta din prezenta
hotă râre.
Art. 7 Secretarul comunei va asigura

aducerea la cunoş tinţ ă

publica a prevederilor prezentei hotă râri prin publicare pe site si afiş are,
precum si transmiterea hotă rârii , autorită ţ ilor si instituţ iilor interesate
(Institu ţ iei Prefectului - jude ţ ul Buz ă u , Primarului comunei,
Compartiment contabilitate, Unitatea de trezorerie) .
Presedinte de sedinta
RADU CONSTANTIN
Contrasemneaza
Secretar,
Teodorescu Silviu

Nr. 1 , Smeeni – Buzău, 03.02.2014 ;
Hotă rârea a fost aprobat cu 10

voturi „pentru”,

4 „împotrivă ” ,0

din totalul de 15 consilieri locali în funcţ ie, din care prezenţ i 14 ;

abţ ineri”

