ROMANIA
CONSILIUL LOCAL ROSETI

JUDETUL CALARASI
Cod 917210, comuna ROSETI, judeţul Călăraşi
Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017

COMUNA ROSETI
cod fiscal: 4294146
e-mail : primariaroseti@yahoo.com

HOTARARE
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Roseti, judetul Calarasi, pe
anul 2018
Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședința ordinară din data de 15 februarie 2018,
Avand in vedere:
- Adresa nr.1560/31.01.2018 transmisa de A.J.F.P. Calarasi-Activitatea de Trezorerie privind
comunicarea repartizarii sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale;
- Adresa nr.753/15.01.2018 a Consiliului Judetean Calarasi prin care se aduce la cunostinta
repartizarea sumelor din fondul constituit la dispozitia Consiliului Judetean, din impozitul pe venit
estimat a fi incasat la nivelul judetului Calarasi pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2018 si
estimarile pentru anii 2019-2021, aprobate prin H.C.J Calarasi nr.3/12.01.2018 ;
- Raportul de specialitate nr.987/08.02.2018 intocmit de catre d-na Apostol Georgeta-Inspector
cheltuieli in cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Roseti;
- Prevederile Legii nr. 2/03.01.2018, privind Legea bugetului de stat pe anul 2018;
- Prevederile art.19 alin.(1),art.20-23,art.25-26,art.32-33,art.39 alin.(2),(6), art. 41-42, art. 44, art.46,
din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare;
-Prevederile H.C.L. nr. 61/30.10.2017 privind aprobarea reorganizarii serviciului comunal de utilitati
publice alimentare cu apa si canalizare de la nivelul comunei Roseti, in serviciu cu personalitate
juridica in subordinea Consiliului Local Roseti,
-Prevederile H.C.L nr. 2/15.02.2018 privind alegerea președintelui de sedință în persoana d-lui Marian
NANU,
-Prevederile Legii nr. 69/2010 privind Legea responsabilitatii fiscal-bugetare, cu modificarile si
completarile ulterioare;
-Prevederile Legii finantelor publice nr. 500/2002,cu modificarile si completarile ulterioare;
-Prevederile Legii 52/2003,privind transparenta decizionala in administratia publica locala,cu
modificarile ulterioare;
-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Roseti, inregistrate sub nr.
1115/13.02.2018,nr. 1116/13.02.2018, nr. 1117/13.02.2018,
In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) corelat cu alin.(4) lit.a), art.45.alin.(2), lit.a), din
Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, Consiliul Local al comunei Roseți, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:

Art.1. Se aprobă bugetul general centralizat al unităţii administrativ-teritoriale comuna
Roseți, județul Călărași pe anul 2018, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. Se aprobă Programul/Lista obiectivelor de investiții al comunei Roseți pe anul 2018,
potrivit anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.3. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli aferent Serviciului comunal de utilități publice
Alimentare cu Apă și Canalizare din subordinea Consiliului Local Roseți, conform anexei nr. 3 ce face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul
comunei Roseti și Inspector cheltuieli-Apostol Georgeta din cadrul Aparatului de specialitate al
Primarului comunei Roseti.
Art.5. Prezenta hotarare se comunică prin grija secretarului comunei, persoanelor si
autoritatilor interesate conform legii, se va afisa la avizierul Primariei și se va posta pe site-ul
institutiei .

Preşedinte de şedinţă,
Marian NANU

Contrasemnează,
Secretarul comunei
Lavinia TĂNASE

Nr. consilieri :15
Prezenti :15
Adoptată cu 15 voturi « pentru »
Voturi « contra »______
Abtineri :____

Nr.4
Adoptată la Roseţi
Astăzi,15.02.2018
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