
       ROMÂNIA

      
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

 Cod 917007, comuna Alexandru Odobescu, jud. Călăraşi, România    cod fiscal : 3966281

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2019  si estimările pentru anii

2020-2022

Consiliul local  Alexandru  Odobescu , întrunit în şedinţa de  ordinară din data de 18.04.2019

Având în vedere:
- proiectul bugetului local şi raportul primarului nr.1653/09.04.2019 care propune spre aprobare

bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul  2019  si estimările pentru anii 2020-
2022;

-referatul  nr.1652/09.04.2019  intocmit  de  d-ra  Ilie  Doinita  consilier  superior  din  cadrul
compartimentului  de  contabilitate  care  propune  spre  aprobare  bugetul  local  de
venituri şi cheltuieli pe anul 2019  si estimările pentru anii 2020-2022; 

-raportul comisiei de specialitate pentru agricultură, activitati economico-financiare, amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
-adresele A.J.F.P Călăraşi nr. 4506/20.03.2019 si 5712/8.04.2019
-adresele Consiliului Judetean nr.5463/2019 si 6897/12.04.2019;
-prevederileart.25,38 si 39, alin 4, 5 şi 6 din  Legea 273/29.06.2006- privind finanţele publice
locale cu modificarile si completarile ulterioare
-prevederile   Legii bugetului de stat pentru anul 2017 nr.2/2018;
-prevederile art.36, alin 2, lit.b şi alin 4.lit a ,din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-
republicată cu modificarile si completarile ulterioare;
În  temeiul  art.45,alin  1  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.215/2001  -republicată  cu
modificarile si completarile ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă Bugetul local de venituri  şi cheltuieli  pe anul 2019 (buget local şi activităţi
extrabugetare) si estimările pentru anii 2020-2022 ,  conform  anexelor 1 si 2 care fac
parte din prezenta hotărâre.

Art.2  Primarul  prin  compartimentul  financiar  contabil  va  duce  la  îndeplinire  prevederile
prezentei hotărâri.

Secretarul primăriei va comunica prezenta celor interesaţi.

Preşedinte şedinţă,                                                      Contrasemnează Secretar,
DINU GHEORGHE ISPAS VASILE
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