
ROMANlA

JUDETUL cAdnagl
GONSTLIUL LOCAL AL COMUNEI LUP$ANU

HorAnAnB
cu privire la aprobarea bugetului Consiliului Local al comunei Lupqanu, pe anul 2018

- Consiliul local al comunei Lupganu, judelul C6ldragi, intrunit in gedinfa ordinar6 din

data de l5 februarie 2018.

- Avdnd in vedere: e

- expunerea de motive a Primarului comunei Lupsanu nt, 39,/2018

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului

comunei Lupganu,ludelul C[i6raqi, cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Lupganu pe anul

2018;
- raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Lupqanu,

judelul callragi, prin care avizeazdfavorabil proiectul de hotdrdre;

- prevederile Legii nr.2412000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea

actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr.212018, publicati in Monitorul

Oficial al Romdniei nr.4 din 3 ianuarie 2018;

- prevederile art.l9 alin.(l), lit.a si art.39 din Legea nr.273/2006 - privind finan{ele

publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- hotararea nr.3112.01.2018 a consiliului Judetean calarasi
.- prevederile art.6 din Legea nr.5212003 - privind transparenfa decizionall in administrafia

public[;
- prevederile art.36, alin.(4), litJa" din Legea administrafiei publice locale nr.2t5l200l,

cu modific6rile gi completlrile ulterioare; 
.

In temiiul art.45, alin.(l) din Legea administraliei publice locale nt.2l5D00l, cu

modificdrile qi completdrile ulterioare;

HorAnA$rE:

Art.t- Se aprob[ bugetul Cpnsiliului Local al comunei Lqp5anu pe anul 2018, suma

totala de 2463lei, la partea de venituri Si 24631ei, la partea de cheltuieli, conform art.Z si 3 din prezenta

hotarare.

Art.z - Se aproba bugetul local - sursa A pe anul 2018 in suma de 2409lei,la partea de

venituri si 2409 lei, la partea de cheltuieli, conform anexe nr.l; care face parte integranta din prezenta

hotarare.
Art.3 - Se aprobabugrtul local la-sursaEpe anul 2018 in sumade 54 lei, laparteade

venituri si 54 lei, la partea de cheltuieli.



Art.4.Prevederileprezenteihotdrflrilor'fidullaindepliniredec6treprimarulcomunel
Lupqanu, judeful ce*;i;i;";partimentete Jin cadrul aparatului de speciaslitate'

Art.5 prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului judetului calarasi pentru

obtinerea vizei de legaritate si tuturor ,"ffi;';;*i i" i"*,enul prevazut de lege prin grija

secretarului
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