ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SMEENI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului propriu al
comunei Smeeni, judeţul Buzău, pe anul 2018
Consiliul local al comunei Smeeni , judeţul Buzău,
Având în vedere :
• expunerea de motive a primarului comunei Smeeni dl. Andrei Ion,
înregistrată la nr. 677/25.01.2018;
• avizul secretarului de comuna d-l Stanescu Anghel Luigi dat pe
proiectul de hotarare;
• raportul referentului de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, înregistrat la nr. 678/25.01.2018;
• raportul de avizare pe fond al proiectului de hotărâre emis de
Comisia de specialitate a Consiliului Local Smeeni inregistrata la
nr.679/25.01.2018;
• prevederile Legii nr.2/2018 ,a bugetului de stat pe anul 2018 ;
• 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;
• 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;
• art.58 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
• adresa A.N.A.F. nr. 2761/10.01.2018, prin care se comunica
sumele si cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
alocate U.A.T.C. Smeeni;
• adresa A.N.A.F. nr. 1656/09.01.2018 privind repartizarea de
sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si
municipiilor ;
• adresa Consiliului Judetean Buzau , nr.286/12.01.2018 privind
repartizarea unei sume catre UATC Smeeni prin HCJ
nr.2/11.01.2018;
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 administraţia publică locală
completările ulterioare

(republicata*), cu modificările si

HOTARASTE :
Art. 1 (1) Bugetul propriu al comunei Smeeni, judeţul Buzău pe
anul 2018 cuprinde resurse financiare la dispoziţia administraţiei locale
si repartizarea acestora in vederea realizării acţiunilor privind
autoritatea publica locala, alte servicii generale, învăţământ, sănătate,
cultura si religie, asistenta sociala, protecţia mediului, servicii de
dezvoltare publica locala.
(2) Bugetul propriu al comunei Smeeni, judeţul Buzău, pe
anul 2018 este alcătuit din secţiunea venituri si secţiunea cheltuieli.
(3) Se aproba utilizarea excedentului bugetar pe anul 2017
, in anul 2018 , simbol cont contabil 5210300 , in suma de 2748,43 mii
lei ce va fi introdusa la sectiunea „Servicii publice” in vederea realizarii
de investitii,potrivit Planului de achizitii si investitii aprobat pe anul
2018.
(4) Bugetul propriu al comunei Smeeni, judeţul Buzău, pe
anul 2018 se stabileşte la venituri in suma de 5976 mii lei , iar la
cheltuieli in suma de 8724.43 mii lei, cuprinzand si excedentul din anul
2017 in suma de 2748,43 mii lei.
(5) Bugetul propriu al comunei Smeeni, judeţul Buzău, pe
anul 2018 detaliat la venituri pe surse iar la cheltuieli pe destinaţii, este
prevăzut in anexa parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Resursele financiare ale bugetului propriu al comunei
Smeeni pe anul 2018 sunt: impozite si taxe locale, cote si sume
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanţarea
cheltuielilor curente , sume de la bugetul de stat.
Art.3 Încasarea veniturilor bugetului propriu al comunei Smeeni
pe anul 2018 , se va face in conformitate cu reglementările in vigoare ,
precum si cu prevederile Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul
2018.
Art. 4 Cheltuielile prevăzute în bugetul propriu al comunei Smeeni
pe anul 2018 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite , iar
modificarea lor se va face numai in condiţiile legii. Angajarea si
efectuarea de lucrări, procurarea de bunuri si servicii finanţate din
bugetul propriu al comunei , se fac numai cu respectarea prevederilor
legale si in limita creditelor bugetare alocate .

Art. 5 Primarul comunei Smeeni, judeţul Buzău va asigura
executarea prezentei hotărâri prin compartimentul contabilitate din
cadrul Primăriei comunei Smeeni,judeţul Buzău.
Art. 6 Secretarul comunei va asigura aducerea la cunoştinţă
publica a prevederilor prezentei hotărâri prin publicare pe site si afişare,
precum si transmiterea hotărârii , autorităţilor si instituţiilor interesate
(Instituţiei Prefectului - judeţul Buzău , Primarului comunei,
Compartiment contabilitate, Unitatea de trezorerie) .

Presedinte de sedinta
Consilier local
Minea Ioana

Contrasemnzeaza
Secretarul comunei
Stanescu Anghel Luigi

Nr. 2 din 31.01.2018, com. SMEENI,jud.BUZAU
Hotărârea fost adoptata de catre Consiliul Local al comunei Smeeni in sedinta din data
de 31.01.2018 , cu respectarea prevederilor art. 45 ,alin(1) din Legea nr. 215/2001, a
administratiei publice locale ,republicata si actualizata, cu un numar de 14 voturi
„pentru”, 0 „împotrivă” , 0 „abţineri” din totalul de 15 consilieri locali în funcţie, din
care prezenţi la şedinţă 14 .

