ROMANIA
JUDETUL BVZAV
COMUNA CISLAU
-. CONSITIUL LOCAL -HOTARARE

privind aprobarea Bugetului local al comunei Cislau
pe anul 20L5

Consiliul local al comunei Cislau, judetul Buzau,
Avand in vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei Cislau nr.5O8129.01.2015
-raportul de specialitate nr.5O9129.O7.2O15, intocmit de cdtre biroul buget finante
contLabiiitate irnpozite si taxe locale;
-referatul birouiui buget finante contabilitate, impozite si taxe locale, inregistrat la
nr.4-46 /27 .OI.2OI5;
-rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
inregistrate la nr. 579,580,581 / 03.O2.2075;
-tinAnd cont de publicarea proiectului Bugetului de venituri qi cheltuieli al
com.unei Cislau pe anul 2015 in scopul dezbaterii publice a acestuia, conform Legii nr.
544 /2OO 1, privind liberul acces la informaliile de interes public;
-prevederile Legii bugetului de stat pentru anul 2015, nr.186l20Ia;
-prevederile art.S, art.I9, alin.1,lit. ,,a" , art.14, alin. (B), art.20 alin. (1) lit "a" si ui",
art. 33, alin. (3), art.39, alin.2, art.50 din Legea nr. 273 I 2006 - privind finanlele
publice locale, cu modificd"rile qi completdrile ulterioare;
-prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltarii Regionale a Administratiei Publice si
a1 lVlinistrului Finantelor Publice nr.159/3812014 privind aprobarea nivelului maxim al
cheltuielilor de personal aferent bugetului general centraltzat a1 unitatilor administrative
teritoriale pentru anul 2015;
-prevederile art.36 , d. 2, lit. ,,b" , pct. 4, Iit. ,,a" din Legea nr , 2I5 / 2OO 1 , republicata
qi actuali zat6., privind administrafia publicS. local5.,
-prevederile Hotararii Guvernului nr. V l2OI5;
-Adresele AJFP Buzau nr.3609l23.OI.2OI5, 3436122.OL2OIS, nr.2627 119.O1.2015;
in temeiul art. 45, alin. 2Iit.,,a" din Legea nr.2I5123.O4.2001, republicatd qi
actu.alizatd privind administralia publicA localA, Consiliul local al comunei Cislau adoptA
urmd.toarea,

HOTARANP:
Art.1. (1) Se aprobd Bugetul Local al comunei Cislau pe anul 2015, IaVENITURI
65715 mii lei si la CHELTUIELI 6575 mii lei conform anexei nr.1la prezenta hotS.rAre, in
structura prevdzutd in legea bugetului pe anul 2015.
l2l Se aproba bugetul de venituri proprii si subventii, la chletuieli 225 mii

lei.

Art.2. (1) Se aprobd LISTA de investilii al Consiliului Local al comunei Cislau
finarrlat din fonduri bugetare in anul 2015, conform anexei nr.2

/

l2l Ordonatorul de credite va derula programul de investilii potrivit listei de
inve'stitii pe anul 2Ol5 cu respectarea prevederilor art.6 din Legea bugetului de stat pe
anul 2015 .

Art.3.

Primarul comunei Cislau, prin aparatul de specialitate, va aduce la
i hot5.r6ri.

ind eplinire prevede rile pr ezente

Art.4.

Secretarul unitatii administrativ teritoriale va aduce

prevederile prezentei hotarari persoanelor si institutiilor interesate.

la

cunostinta

Pregedinte de gedinfi,
Consilier local,
Ioan
Nr.:2

z.rCislau,

LO,A2.2OL5

ontrasem neazd, pentru legalitate,
Secretar,
Florea Valentina

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Cislau in sedinta din data de
10.02.2015 cu respectarea art.45 alin. (1), (2) sau (3) din Legea nr.2l5l2OO1, a administratiei publice
loca}:, republicata si actualizata, cu un numar de 9 voturi "pentru", cu _-_ "impotriva" , cu 4 voturi
"abtirreri' din numarul total de 15 consilieri in functie si 13 consilieri prezenti la sedinta
Red. 4 ex.

