ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA VINTILA VODA

HOTARARE
privind aprobarea bugetului local
al comunei Vintila Voda, judetul Buzau , pentru anul 2012

Consiliul local al comunei Vintila Voda, judetul Buzau;
Avand in vedere :
- expunerea de motive a primarului comunei, inregistrata la nr. 337/ 23.01.2012 ;
- raportul compartimentului de contabilitate din cadrulPrimariei Vintila Voda, inregistrat la
nr.375/25.01.2012;
- avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget,finante,
administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie, protectia
mediului, servicii si comert , inregistrat la nr. 457/31.01.2012;
- avizul comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii
publice si a drepturilor cetatenilor , inregistrat la nr. 463/31.01.2012;
- prevederile Legii nr. 293/2011, privind bugetul de stat pe anul 2012;
- adresa nr.18/04.01.2012 , transmisa de Directia Generala a Finantelor Publice a
Judetului Buzau;
- adresa nr.122/ 16.01.2012 , transmisa de Directiei Generala a Finantelor Publice a
Judetului Buzau;
- prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, actualizata;
- prevederile art. 36, alin. (4), lit. a) si art. 45, alin (2), lit. a), din Legea nr. 215/2001, privind
administratia publica locala, republicata si actualizata;
In temeiul art. 45 alin 1 si alin.6 si a art.115 , alin (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001,
privind administratia publica locala, republicata, cu modificari si completari ulterioare.
HOTARASTE :
Art.1. Se aproba Bugetului local al comunei Vintila Voda , pentru anul 2012 , conform
anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hoatare ;
Art.2 . Primarul cominei si compartimentul contabilitate din cadrul Primariei Vintila Voda
va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarare ;
Art.3. Secretarul comunei va asigura aducerea la cunostinta publica a hotararii prin
publicare pe site-ul propriu al Primariei Vintila Voda , prin afisare la sediul primariei, precum
si comunicarea acesteia Institutiei Prefectului judetului Buzau , institutiilor publice si
persoanelor interesate.
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Vintila Voda – 2 februarie 2012
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu : 13 voturi”pentru” , 0.voturi”contra”, 0 voturi abţineri

