ROMANIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA SLOBOZIA CONACHI
CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea

H O T Ă R Â R E A NR11
din 29.03.2013
bugetului local centralizat al comunei Slobozia-Conachi pentru
anul 2013

Iniţiator : Neculau Ion,Primar al comunei Slobozia Conachi
Data depunerii: înregistrat la nr 800/25.03.2013
Consiliul local al comunei Slobozia Conachijudetul Galati,intrunit in şedinţa ordinara, astăzi
29 martie 2013 ;
Având in vedere Expunerea de motive a iniţiatorului, înregistrata la nr 800/1/25.03.2013
Având in vedere Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu de
specialitate al Primarului comunei Slobozia Conachi,inregistrat la nr 800/2/25.03.2013;
Având in vedere Avizele Comisiilor de specialitate nr 1, 2 si 3 ale Consiliului local
al comunei Slobozia Conachi;
Având în vedere Deciziile Directorului executiv al D.G.F.P. Galaţi, nr. 15189/22.03.2013 si
14193/15 martie 2013 pe care le anexam prezentei;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nt. 288/27 martie 2013 pe care o
anexam prezentei;
Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;
Având în vedere prevederile art. 1, alin. (2), lit. (a), art. 4, alin.(l), art. 19, alin.(l), lit. (a), şi
art. 20, alin. (1), lit. (a), art. 39, alin. (3),(4),(5),(6),(8), art. 58, art. 41, 42 din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 36, alin (2), lit. b), alin (4), lit. a), din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
In baza art. 45 alin. (1) şi alin. (2), lit. a) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare :

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 - Se aprobă bugetul centralizat al comunei Slobozia-Conachi, judeţul Galaţi, pe
anul 2013, pe cele două secţiuni, funcţionare şi dezvoltare, în conformitate cu Anexele 1,2 la
prezenta hotărâre.
Art. 2- Se aprobă programul anual al investiţiilor publice la nivel local în
conformitate cu anexa 3 la prezenta hotărâre.
Art. 3- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează Primarul
comunei Slobozia-Conachi, judeţul Galaţi.
Art. 4 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Generale a Finanţelor Publice
Galaţi prin grija Biroului buget, finanţe, impozite şi taxe locale din aparatul de specialitate al
primarului.
Art.5.- Prezenta hotărâre va fi comunicata Primarului comunei Slobozia Conachi
,Prefecturii judeţului Galaţi, Direcţiei
Generale a Finanţelor publie Galaţi, Biroului
contabilitate impozite si taxe, răspunderea in acest sens revenind secretarului comunei
Slobozia ConachU.
Contrasemnează,
Secretar,
Boldea IN^a^ma^Apisoara

