
ROMANIA
JUDETUL BRAILA 

COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.7
din 15.02.2018

PRIVIND: Aprobarea bugetului local pe anul fiscal 2018

           Consiliul Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila,intrunit in sedinta ordinara
in data de 15 februarie 2018; 

Avand in vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei,inregistrata sub nr.577/07.02.2018;
-  raportul compartimentului de specialitate al primarului comunei nr.578/07.02.2018;

              - Prevederile Legii nr.2/2018,a bugetului de stat pe anul 2018;
              - Prevederile Legii nr.273/2006,privind finantele publice locale,cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
              - Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 
publica;
              - Adresa Consiliului Judetean Braila nr.1414/23.01.2018,prin care a fost inaintata 
Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.2/2018,privind repartizarea pe UAT-uri a fondului,la 
dispozitia Consiliului Judetean Braila din cota de 17,25% din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale,pentru anul 2018 si a procentului de 20% din sumele defalcate din 
TVA si din cota de 18,50% din impozitul pe venit,pentru echilibrarea bugetelor locale,estimate 
pentru anii 2019-2021,pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuelilor de 
functionare si/sau de capital,in ordinea cronologica a vechimii arieratelor,pentru sustinerea 
programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita 
cofinantare locala;
               - Adresa A.J.F.P.Braila nr.35761 din 11.01.2018,prin care au fost comunicate sumele 
defalcate din TVA si sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit,pentru 
echilibrarea bugetelor locale,repartizate prin Decizia nr.1 din 10.01.2018 a Sefului 
Administratiei Judetene a Finantelor Publice Braila,urmare a Legii nr.2/2018 – a bugetului de 
stat pe anul 2018.

Tinanad cont de raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
Local Bordei Verde.

In temeiul prevederilor art. 36, alin.1, alin.2, lit.b) si alin.4, lit. a),  art. 45 si art 115
alin.1  lit.b)  din  Legea 215/2001,  privind administratia  publica  locala  cu  modificarile  si
completarile ulterioare. 

HOTARASTE ;
Art.  1 Se  aproba  bugetul  local   pe  anul  2018,  conform  anexelor  care  face  parte

integranta din prezenta hotarare;
Art. 2  Primarul comunei prin Compartimentul contabilitate vor lua masurile necesare in

vederea indeplinirii prezentei hotarari;
Art. 3  Prezenta hotarare va fi facuta public si comunicata institutiilor interesate  prin

grija secretarului comunei.

      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                               CONTRASEMNEAZA,
              Surdeanu Corneliu                                                           SECRETAR COMUNA
                                                                                                                   Viorel Zodila

  Prezenta hotarare a fost  adoptata  cu un numar de 11 voturi pentru,din numarul total  de 11
consilieri locali in functie.
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