ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA VINTILĂ VODĂ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului local al comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău,
pentru anul 2019

Consiliul local al comunei Vintila Voda, judetul Buzau :
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău,
înregistrata sub nr.2247/16.04.2019 ;
- raportul de specialitate al compartimentului financiar –contabil,impozite şi
taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vintilă Vodă,
judeţul Buzău, înregistrat sub nr.2248/16.04.2019;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
local al comunei Vintila Voda, judetul Buzau ;
- art.36, alin.(4), lit.a) coroborat cu art.63, alin.(4), lit.b) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
- prevederile art.20 alin.(1), litera a) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
- adresele A.J.F.P. Buzău nr. 34121/09.04.2019, nr. 27418/19.03.2019 şi
nr.27662/20.03.2019;
-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 alin.(1), alin.(2) lit.a) si art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioareȘ
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. - Se aprobă bugetul local al comunei Vintilă Vodă,judeţul Buzău pe
anul 2019 si lista cu investiţiile pe anul 2019, cuprinse în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. - În conformitate cu prevederile legale, primarul comunei răspunde de
realizarea prevederilor legale ale bugetului local, în care analizează periodic situaţia
financiară şi stabileşte măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea execuţiei bugetului
local.
Art.3. - Prezenta hotărâre se completează cu prevederile legale în vigoare
referitoare la execuţia bugetului local.
Art.4. - Cu asigurarea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se
însărcinează primarul comunei Vintilă Vodă, judetul Buzau.

Art.5.- Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor si
autorităţilor abilitate pentru ducerea la îndeplinire, Instituţiei Prefectului -Judeţului
Buzău pentru control şi verificarea legalităţii .
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Presedinte de sedinta ,
Consilier, LICA ELENA MONICA

Contrasemneaza secretar,
LUNGU MIHAELA

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al Comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău
în şedinţa ordinară din 23.04.2019 cu respectarea prevederilor art. 45 alin.(2) lit.a) din Legea nr.
215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare , cu un
număr de 11 voturi pentru:-voturi împotrivă;-abţineri din numărul total de 11 consilieri locali în
funcţie şi 11 consilieri prezenţi la sedinţă.

