
                                                                  ROMANIA
                                                          JUDETUL BRAILA
                                                  COMUNA BORDEI VERDE
                                                         CONSILIUL LOCAL

                                                          HOTARAREA NR. 71
                                                                 din 20.12.2018      
                                                                                                                                   
                          Privind : aprobarea Rectificarii bugetului local pe anul 2018 ;

        Consiliul Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila,intrunit in sedinta ordinara in 
data de 20.12.2018;
 Avand in vedere: 
- Adresa nr.59749/10.12.2018 transmisa de AJFP Braila prin care s-a comunicat Dicizia nr.16/10.12.2018
privind redistribuirea pe unitati administrative-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea cheltuelilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor si municipiului 
Braila,pe anul 2018;
- Hotararea Consiliului Judetean Braila privind rectificarea repartizarii pe unitati administrative teritoriale
a fondului constituit la dispozitia Consiliului Judetean,reprezentand cota de 17,25% din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale,pentru anul 2018; 
- Referatul de aprobare intocmit de domnul primar Rotaru Dumitru;
- Referatul, intocmit de compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului;
- Hotararea Consiliului Local nr.7/2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 ; 
 In conformitate cu     :  
- prevederile Legii nr.273/2006,privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile Legii nr.2/2018,a bugetului de stat pe anul 2018 ;
- prevederile Legii nr.544/2001,privind liberul acces la informatii de interes public si ale HG nr.123/2002 
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001,pentru respectarea 
transparentei ;
- prevederile legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica ;
Vazand raportul de avizare al proiectului,intocmit de Comisia buget-finante,administrarea domeniului 
public si privat al comunei din cadrul Consiliului Local Bordei Verde ;
      In temeiul prvederilor art.36,alin.4,lit.a, art.45 pct.2 lit.a, art.115,alin.1,lit.b din Legea 
nr.215/2001,Legea administratiei publice locale,republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare;
                                                                       HOTARASTE

    Art.1. Se aproba rectificarea  bugetului local propriu pe anul 2018 ,conform anexei/lor parte/ti 
componenta/te la prezenta  ;
    Art.2. Cu ducere la indeplinire a prezentei se insarcineaza compartimentul financiar contabil din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului ;
    Art.3. Prin grija secretarului comunei Bordei Verde,prezenta hotarare se va comunica Institutiei 
Prefectului Judetul Braila,primarului comunei,compartimentului financiar contabil ,cat si tuturor 
celor interesati. 

       PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                             CONTRASEMNEAZA,
              Satnoeanu Paula                                                                             SECRETAR COMUNA
                                                                                                                                   Viorel Zodila


