ROMANIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL PLESCUTA
HOTARAREA Nr. 13
Din 12.02.2015
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI PLESCUTA, PE
ANUL 2015
CONSILIUL LOCAL PLESCUTA,
Având in vedere :
-Legea nr.386/2014,a bugetului de stat pe anul 2015;
-Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate
Primarului Comunei Plescuta nr. 156/30.01.2015;
-Expunerea de motive a Primarului Comunei Plescuta,in calitate de initiator al
proiectului,nr. 151/30.01.2015;
-Legea 215/2001,republicata si modificata,art.63,alin.4,lit.a si b;
-Legea 273/2006,privind finanţele publice locale,art.20,alin. 1,lit.a,cu modificările si
completările ulterioare si art.33 lit.h;
-Ordinul comun al Ministrului Dezvoltării Regionale si a Administraţiei
Publice,nr.159/14.01.2015 si al Ministerului Finanţelor Publice,nr.38/14.01.2015,privind
aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului centralizat al
unitatilor administrativ teritoriale pentru anul 2015;
-Adresa nr. 1102/22.01.2015,1153/23.01.2015 si 1154/23.01.2015, a Finanţelor publiceTimisoara,Administraţia Judeteana a finanţelor publice Arad;
-Avizul Comisiei despecialitate din cadrul Consiliului local Plescuta;
-Votul in unanimitate(9);
-Legea 24/2000,privind normele de tehnica legislativa,elaborarea actelor
normative,republicata ,cu modificările si completările ulterioare;
-Legea 52/2003, privind transparenta decizionala in administraţia publica
locala ,republicata,art.7;
In temeiul art.45,alin.l din Legea nr.215/2001,privind administraţia publica
locala,republicata si modificata,

HOTĂRĂŞTE:
ART. 1.Se aproba bugetul local al Comunei Plescuta ,pe anul 2015,in forma prezentata in
anexa 1 ,care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART.2..Bugetul local al Comunei Plescuta,cuprinde resurse financiare locale mobilizate
atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli,la dispoziţia Consiliului Local
Plescuta si repartizarea acestora pe destinatii in vederea realizarii si finantarii acţiunilor si
activitatilor.
ART.3..Evaluarera bugetului la partea de venituri a fost facuta in baza debitelor curente
si restante din impozite si taxe locale datorate de către populaţie ,cotele defalcate din
impozitul pe venit si taxa pe valoarea adaugata repartizate de Consiliul Judeţean

Arad,pentru echilibrarea bugetului local si prin Deciziile directorului executiv al
Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Arad.
ART.4.(l)In conformitate cu prevederile legale,primarul Comunei Plescuta răspunde de realizarea prevederilor
legale ale bugetului local,analizand periodic situatia financiara si stabileste masurile ce se impun pentru
inbunatatirea execuţiei bugetului local.
(2)Trimestrial ,primarul comunei prezintă Consiliului local informare privind stadiul execuţiei bugetului local
,propuneri de masuri corespunzătoare.
ART.5.Prezenta hotarare se va comunica cu:
-Primarul Comunei Plescuta;
-Contabilitatea Primăriei Comunei Plescuta;
-Institutia Prefectului Judeţului Arad;
-Administraţia Judeteana a Finanţelor Publice Arad.
-Prin afişare si publicare pe site al Primăriei Comunei Plescuta,„plescuta.ro",către cetateni.

Preşedinte de şedinţa,

Contrasemneaza,

Consilier,

Secretar,

Budea Gheorghe-Viorel

Blidar Liliana

