ROMANIA
JUD. VALCEA
CONSILIUL LOCAL
COM. BOISOARA

HOTARAREA nr. 15
PRIVIND : APROBAREA BUGETULUI COMUNEI BOISOARA,
JUDETUL VALCEA, PENTRU ANUL 2017

Consiliul Local al Comunei Boisoara, intrunit in sedinta
ordinara pe luna martie 2017 la data de 17.03.2017, la care
participa un numar 8 consilieri din totalul de 9 in functie ;
Vazand ca prin Hotararea Consiliului local nr. 15 din 17.03.2017
dl. Giurescu Paul, a fost ales presedint de sedinta;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b)
din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
analizând prevederile:
a)art. 121 alin. (1) şi alin. (2), precum şi pe cele ale art. 138 alin.
(1), (4) şi (5) din Constituţia României, republicată;
b) art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.
199/1997;
c) Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare,
e) Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 7;
f) adresa AJF Valcea nr. 4393/23.02.2017 ;
g) Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, cu completările ulterioare
Vazand raportul compartimentului de specialitate integistrat
sub nr. 720/13.03.2017;
Avand in vedere rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local Boisoara, pentru dezvoltare economico- sociala, buget
finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, protectia
mediului, servici si comert, pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie
sociala, activitatii sportive si de agrement, pentru administratia publica

locala, juridica, apararea ordini si linistii publice, a drepturilor cetatenilor,
prin care se propune admiterea proiectului de hotarare ;

Vazand raportul de avizare al legalitatii proiectului de hotarare
intocmit de secretarul unitatii administrative-teritoriale Boisoara;
Avand in vedere prevederile art. 36, alin (2) lit b), alin (4) lit d), art 63
alin(1) lit c), precum si cele ale art 126 din Legea 215/2001, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare ;
În temeiul dispoziţiilor art.45 alin.1 şi a art.115 alin.(1) lit.b din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare cu un număr de 8 voturi „pentru”, - voturi
„împotrivă” şi - „abţineri”, adoptă următoarea:
HOTARARE
Art.1 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al
Consiliului Local Boisoara, avand la partea de venituri suma 2.627 mii lei
iar la partea de cheltuieli suma de 2.627 mii lei, din care pentru :
- sectiunea de dezvoltare la parte de venituri 45 mii lei , iar la parte de
cheltuieli 651 mii lei ;
- deficit 606 mii lei acoperit din excedentul anului 2016 ;
Art.2 Se aproba bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate
integral sau partial din venituri proprii avand la partea de venituri 116 mii
lei, iar la partea de cheltuieli aceeasi suma .
Art. 3 Se aproba lista de investitii care este anexa la prezenta hotarare,
in valoare totala de 651 mii lei .
Art. 4 Primarul Com. Boisoara, prin sectorul financiar- contabil, va
asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, iar
secretarul o va comunica primarului si persoanelor interesate, informand
Consiliul Local asupra modului de aducere la indeplinire
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