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ROMANIA
JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA SMEENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE nr. 53/06.06.2017
privind rectificarea nr.1 a bugetului local al Comunei Smeeni aprobat
pe anul 2017
Având în vedere :
Ø expunerea de motive a primarului comunei Smeeni, Jud. Buzau, dl. Andrei Ion
inregistrata la nr. 5405/31.05.2017;
Ø raportul referentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, înregistrat la nr.5406/31.05.2017
Ø avizul secretarului comunei Smeeni dat pe proiectul de hotarare;
Ø avizul nr. 5407/31.05.2017 al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
Local Smeeni ;
Ø prevederile Hotărârii Consiliului local Smeeni nr.14/15.03.2017 privind
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al comunei Smeeni cu
rectificarile ulterioare;
Ø prevederile Legii nr.6/2017 ,a bugetului de stat pe anul 2017 ;
Ø prevederile art.19 alin (1) lit. a), art. 20 alin (1) lit. a) şi art.39 alin (6)din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările
ulterioare.
Ø art.36 alin.(1), alin.(2), lit.”b” şi alin.(4) lit.”a” din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ø art.58 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
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
2017 ,aprobat prin HCL nr. 14/2017 se rectifica conform anexei 1 , parte
integranta din prezenta hotarare .
Art.2 Bugetul propriu al comunei Smeeni ,jud. Buzau pe anul 2017 se
stabilileste la venituri in suma de 11955,82 mii lei, iar la cheltuieli in suma de
11955,82

mii lei , potrivit anexei prevazuta la art.1, intocmita 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) .

Smeeni, Buzau – 06.06.2017

Presedinte de sedinta
Consilier local
Minea Stefan

Contrasemneaza
Secretarul comunei
Stanescu Anghel Luigi

Nr.53/06.06.2017 com. SMEENI,jud.BUZAU
Hotărârea fost adoptata de catre Consiliul Local al comunei Smeeni in sedinta
din data de 06.06.2017, cu respectarea prevederilor art. 45 ,alin(1) din Legea nr.
215/2001, a administratiei publice locale ,republicata si actualizata, cu un
numar de 13
voturi „pentru”, 0 „împotrivă” , 0„abţineri” din totalul de
15 consilieri locali în funcţie, din care prezenţi la şedinţă 13 .

