2014

ROMANIA
JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA SMEENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind rectificarea nr. 4 a bugetului local al Comunei Smeeni pe anul 2014
Având în vedere :
 expunerea de motive a primarului comunei Smeeni, Jud. Buzau, dl. Andrei Ion
inregistrata la nr. 5541 /22.07.2014 ;
 avizul secretarului comunei Smeeni dat pe proiectul de hotarare;
 referatul d-nei Predescu Olga , referent cu atribuţii financiar contabile in cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Smeeni, înregistrat la nr.
5542/22.07.2014;
 avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Smeeni 5729/28.07.2014;
 prevederile Hotărârii Consiliului local Smeeni nr.1/03.02.2014 privind aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al comunei Smeeni cu rectificarile
ulterioare;
 prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991 , actualizata;
 prevederile art.19 alin(2) , art.34 alin2, si art. 50 alin. (2) lit.(B) din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările si completările
ulterioare;
 prevederile Legii nr. 356 /2013 a bugetului de stat pe anul 2014;
În temeiul art . 36 , alin. (2) , lit. (b) si alin. (4) lit.( a) , art. 45 , alin. (2) ,lit.
(a) ,coroborat cu prevederile art. 115 , alin. 1, lit. ‚’’b’’ din LEGEA nr. 215 din 23
aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale modificata
si completata :

Hotaraste :
Art.1 Bugetul propriu de venituri si cheltuieli al comunei Smeeni pe anul 2014
,aprobat prin HCL nr. 1/2014 si rectificat 3 prin H.C.L.nr.21/17.06.2014 se modifica
si se completeaza conform anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare ;
Art.2 Bugetul propriu al comunei Smeeni ,jud. Buzau ,rectificat pe anul 2014
se stabileste la venituri in suma de 8555 mii lei, iar la cheltuieli in suma de 8555 mii
lei ,potrivit anexei intocmite de compartimentul buget contabilitate ,ca parte
integranta a prezentei hotarari
Art.3 Cu aducere la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se
incredinteaza compartimentul buget – contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Smeeni ;
Art.4 Impotriva prevederilor prezentei hotarari, persoanele nemultumite se
pot adresa Instantei de contencios administrativ a Tribunalului Buzau in termen de
30 de zile de la comunicare.

Art. 5 Secretarul comunei va transmite prezenta dispozitie autoritatilor si
institutiilor interesate ( Institutia Prefectului – Judetul Buzau, DGAFP – Trezoreria
Pogoanele , Compartiment buget –contabilitate) .

NR. 26

Smeeni, Buzau – 28.07. 2014

In conformitate cu prevederile art. 47 din Legea 215/2001 privind administratia
publica locala, semneaza:
Consilieri locali :
STIRBU VALERIU
MINEA STEFAN
DUMITRASCU NICOLAE

CONTRASEMNEAZA
Secretar de comuna
Vasile Alina

Nr. 26 , Smeeni-Buzău, 28.07.2014
Hotărârea a fost adoptată cu .12 ... voturi „pentru” ,. .0..„împotrivă”,. 0 „abţineri” din
totalul de .15...... consilieri locali în funcţie, din care prezenţi . 12. ..

CONSILIUL LOCAL SMEENI
COMUNA SMEENI, JUDETUL BUZAU
Compartiment contabilitate
REFERENT
Nr.5542 /22.07.2014
R E F E R A T DE S P E C I A L I T A T E
la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificarii nr.4 a bugetului local al
comunei Smeeni, jud. Buzau,

Analizand proiectul de hotarare initiat de primarul comunei am constatat
urmatoarele :
Oportunitatea sa este motivata de :
- prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata.
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile Legii nr.356 /2013, privind bugetul de stat pe anul 2014 ;
Respecta conditiile de fond si forma cerute de legislatia in vigoare.
In acest sens, avizez prezentul proiect de hotarare in forma prezentata.

REFERENT
Predescu Olga

ROMÂNIA
JUDE UL BUZ U
COMUNA SMEENI
CONSILIUL LOCAL SMEENI
Nr.5729/28.07.2014
COMISIA PENTRU ACTIVITATI ECONOMICOFINANCIARE,AGRICULTURA,ACTIVITATI SOCIAL-CULTURALE,CULTE

AVIZ
la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii nr.4 al
bugetului propriu al comunei Smeeni ,jud.Buzau,pe anul
2014,

COMISIA PENTRU ACTIVITATI ECONOMICOFINANCIARE,AGRICULTURA,ACTIVITATI SOCIAL-CULTURALE,CULTE
, întrunit în edin
de lucru din data de 28.07.2014 in temeiul art. 54 din
Legea nr. 215/2001 privind administra ia publica locala, republicata, cu
modific rile si complet rile ulterioare, a procedat la analizarea
urm toarelor documente:
1. proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii nr.4 a bugetului
propriu al comunei Smeeni,jud.Buzau, pe anul 2014;
2. expunerea de motive a domnului primar nr.5541 /22.07.2014 ;
3. raportul de specialitate al referentului din cadrul compartimentului
buget contabilitate nr.5542 / 28.07.2014;
Analizând documentele prezentate, Comisia constata ca,
proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii nr.2 al bugetului
propriu al comunei Smeeni ,jud.Buzau,pe anul 2014, este avizat pentru
legalitate de c tre secretarul comunei , fiind respectate prevederile
legale si propunerea este oportuna si necesara.
In temeiul prevederilor art. 44 alin.(2) din . Legea nr. 215/2001
privind administra ia publica locala, republicat ,cu modific rile si
complet rile ulterioare, comisia , cu unanimitate de voturi , acorda
AVIZUL FAVORABIL
Documentelor prezentate si propune prezentarea lor, in plenul
consiliului local, spre dezbatere si analiza in vederea adopt rii hot rârii .

PRESEDINTE,

SECRETAR,

Dumitrascu Nicolae

Minea Stefan

