ROMANIA
JI]DETI]L BRAILA
COMT]NA FRECATEI

CONSILI'L LOCAL
PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea Bugetului local al comunei
Pentru anul

2018

Frecatei, judetul Braila si a Listei investitiilor
.

Consiliul Local al comunei Frecatei, judetul Braila

IN YEDERE;
. Expunerea de Motive prezentatade primarul comunei Frecatei, judetul Braila
o Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local si Referatul

AYII\D

c
o

o
o

compartimentului financiar contabil din cadrul primariei
Decizia nr. l/ 10.01 .2018 a Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Braila
prin care au fost repxlizate pe unitifi administrativ teritoriale sume defalcate din TVA gi
sume alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 2018
qi estim[rile pe anii 2019-2021
Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.277128.11.2017, prin care au fost rcpartizate
procentul de 20 o/o din sume defalcate din TVA si din cota de 18,5 Yo din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si
pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2018 si estimarile
pe anii 2019-2021
Legea bugetului de stat nr.2l20l8 intrat6 in vigoare la data de 06.01.2018
Prevederile art. 36, alin.(4),lit.a. art.45, alin. (2) si art.l15, alin.(l), lit.b din Legea
nr.2l5/2001, legea administratiei publice locale-rectificata,cu modificarile si completarile
ulterioare.

HOTARASTE;
Art.l. Se aproba Bugetul local de venituri si cheltuieli la Unitatea Admnistrativ Teritoriala
pe
Frecatei
anul 2018, avand repartizate urmatoarele sume:

o
o

Total Venituri :5.199 mii lei
Total Cheltuieli = 5.199 mii lei

Art.z.

Investitiilor pentru anul 2018 la comuna Frecatei, judetul Braila,
conform Anexei, pde integranta din prezenta hotarare.
Art.3. Prin grija secretarului comunei si al compartimentului de resort din cadrul aparatului
de specialitate al primarului, prevederile prezentei hotarari vor fi aduse Ia indeplinire si la cunostinta
persoanelor si institutiilor abilitate
Se aproba Lista
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