R O M Â N I A
J U D E Ţ U L

B R A Ş O V

CONSILIUL LOCAL AL
C O M U N E I V A M A B U Z Ă U L U I
STAȚIUNE TURISTICĂ DE INTERES LOCAL

HOTĂRÂREA
nr. 37 din 24.04.2019
- privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pentru anul 2019
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 24.04.2019;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către viceprimarul comunei Vama Buzăului, dl. Popica Ioan, privind
aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pentru anul 2019, raportul
compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului, precum şi
avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3;
În urma publicării și a dezbaterii publice a proiectului bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama
Buzăului pentru anul 2019, din data de 19.04.2019;
Văzând adresele Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Braşov nr. BVR_TREZ-3167/27.03.32019,
nr. BVR_TREZ-3624/04.04.2019, nr. BVR_TREZ-3786/08.04.2019 și nr. BVR_TREZ-3992/12.04.2019, precum şi
adresele Consiliului Județean Brașov nr. 4374/22.03.2019 și nr. 5138/28.03.2019;
În conformitate cu prevederile art. 121, alin. (1) şi alin. (2), precum şi ale art. 138, alin. (1), alin. (4) şi alin. (5)
din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, ale Legii nr. 47/2019 privind
bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările
şi completările ulterioare şi ale O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor
acte normative şi prorogarea unor termene;
Analizând prevederile art. 36, alin. (4), lit. „a” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin. (1) și alin (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2019 conform Anexei
nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se aprobă lista obiectivelor de investiţii pentru anul 2019, conform Anexei nr. 2 ce face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.3: Directorul Şcolii Generale Vama Buzăului, în calitate de ordonator terţiar de credite, potrivit prevederilor
art. 97, alin. (2), lit. ,,b” din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, coroborate cu prevederile art. 21, alin. (1) şi alin. (4)
şi art. 22, alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, utilizează creditele bugetare ce i-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităţii de învăţământ cu
personalitate juridică pe care o conduce, inclusiv a părţilor acesteia, potrivit prevederilor din bugetul aprobat şi în
condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale.
Art.4: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Biroul Buget – contabilitate, Taxe şi
impozite, Colectare creanţe, Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Vama Buzăului.
Art.5: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul
prevazut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituţiei Prefectului judeţului Braşov, Direcţiei Generale
Regionale a Finanţelor Publice Braşov, Biroului Buget – contabilitate, Taxe şi impozite, Colectare creanţe, Patrimoniu şi
se aduce la cunoştinţă publică.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Constantin VOINEA
- 13 consilieri în funcţie;
- 12 consilieri prezenţi;
- 12 voturi ,,pentru”.
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