Ro MANra
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA POSESTI
CONSILIUL LOCAL
e-mail orimariaposesti@yahoo. com ;
tel./fax. 0244-422201: cod postal 107440

HOTARARE
privind aprobarea bugetului local pentru anul20L8
Yazand expunerea de motive w. 776115.02.2018 si proiectul de hotarare initiat de primarul
comunei, referatul intocmit de Compartimentul de specialitate nr. 775115.02.2018 cu privire la necesitatea
aprobarii bugetului local pentru anul 2018 si adresa nr. 1633/08.02.2018 a DGRFP-Prahova prin care se
transmite ,,Fisa cu sume si cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2018 cu
repartizarea pe trimestre" si ,,Fisa cu sume si cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru
bu gete le locale estimate pentru anii 20 | 8 -2020" ;
Avand in vedere prevederile Legii nr.27312006,cu modificarile si completarile ulterioare,
privind finantele publice locale, cele ale Legii contabilitatii w.8211991, (r4),cu modificarile si completarile
ulterioare , cele ale Legii m. 212018 privind bugetul de stat pentru anul 20 1 8 si cele ale Hotararii
Consiliului Judetean Prahova nr l5l 16.02.201 8;
In temeiul art.36 alin.(2) lit.b) , art.1 15 alin.(l ) lit.b) si art. 45 alin.(1) din Legea nr.2l5l200l,
(rl),privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POSESTI, JUDETUL PRAHOVA,HOTARASTE:
Se aproba bugetul local pentru anul 2018, conform anexelor nr. 1,2 si 3, care fac parte integranta
din prezenta hotarare.
Art.2.- Se aproba Lista de investitii , pe capitole bugetare, in conformitate cu creditele de angajament si cu
duratele de realizare a investitiilor , conform anexei nr.4, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3.- Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre primarul comunei si contabila
primariei .
Art,4.-Prezenta hotarare va fi comunicata autoritatilor,precum si adusa la cunostinta publica, prin grUa
secretarului comunei.
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