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HOTARARE
PRIVIND APROBAREA BUGETULUPROPRIU DE VENITURI Ş I CHELTUIELI PENTRU ANUL
2017

Având în vedere :
- prevedeile art.26(4) , a art.39 alin.(3) precum si prevederile art.49(3) din
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale ;
- prevederile art.105 alin(2) din Legea Nr: 1/2011 , Legea educaţiei naţionale ;
- prevederile O.U.G. nr.2/2017 , privind unele masuri fiscal-bugetare , precum
si modificarea si completarea unor acte normative ;
- prevederile O.U.G. nr: 57 /2016 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene , precum şi alte măsuri în
domeniul cheltuielilor publice;
- prevederile art. 112(1) din Legea nr. 115/2015 pmtru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale;
- adresa nr : OTG STZ 1.402/23.03.2017 a Administraţiei Judeţene a
Finanţelor Publice Olt , prin care se comunică repartizarea pe trimestre a sumelor
defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru bugetete locale , aprobate comunei Osica
de Sus pentru anul 2017 ;
- adresa Consiliului Judeţean O lt, nr.2648/23.03.2017 , Înregistrata la nivelul
Primăriei osica de Sus sub nr. 1400/24.03.2017 , prin care se comunica sumele ce
reprezintă cotele defalcate din impozitul pe venit cod.04.02.04. su sumele defalcate din
TVA cod 11.02.06., pentru echilibrarea bugetelor locale ;
- raportul compartimentului financiar -contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Osica de Sus , judeţul O lt;
- raportul de avizarea al comisiei de specialitate a consiliului lo cal,
Ţinând cont de
- prevederile art.39(6) din Legea nr :273/2006 privind finanţele publice
locale , cu modificările şi completările ulterioare, ca şi prevederile Legii nr:6/2017Legea bugetului de stat pe anul 2017 coroborat cu prevederile Legii nr.7/2017 - Legea
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 ;
- prevederile art.7 , ali.(l) ,(2 ), (3) şi (4) din Legea nr:52/2003(rl) privind
transparenţa decizională în administraţia publică ,
în temeiul art.36(4),lit. »a » şi a art.45(2),lit.”a” coroborat cu prevederile
a rt.ll5 (l) ,lit.b) din Legea Nr :215/200l(rl) -Legea administraţiei publice locale , cu
modificările si completările ulterioere ,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OSICA DE SUS,

HOTĂRĂŞTE:
A rt.l. Se adoptă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al U.A.T. comuna
Osica de Sus , ju d .O lt, pentru anul 2017 , conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă utilizarea excedentului financiar al anului 2016 , pentru
lucrări de investiţii.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei şi
compartimentului fmanciar-contabil, pentru aducere la îndeplinire , Direcţiei Generale
a Finanţelor Publice O lt, precum şi Instituţiei Prefectului-Judeţul O lt.
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,
C o n silie r lo c a l , C on stan tin LIXAN D RlD ţ,

CONTRASEMNEAZĂ,
S e c reta ru l c o m u n e i,
M a rin D R A G O M IR

Nr. 14/31 martie 2017

NOTĂ:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi perfnm , din totalul
de 13 consilieri prezenţi.
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