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HOTARARE

Nr.15 din 11.02.2015
privind aprobarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015

Consiliul local al comunei George Enescu, judeţul Botoşani,
întrunit în şedinţa ordinară din 11 februarie 2015 la convocarea primarului, conform prevederilor
art.39, alin.3 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi ale art.80 din Legea nr.24/2000
privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
văzând Referatul de specialitate nr.324 din 21 ianuarie 2015 al Compartimentului financiar-contabil,
analizând Expunerea de motive prezentată de primarul comunei prin care arată necesitatea
aprobării Bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015, conform prevederilor art.6, alin.(3)
din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
având avizul favorabil al
Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului,
servicii şi comerţ,
Comisiei pentru învăţământ,sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi
agrement,
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniţtei publice, a
drepturilor cetăţenilor, amenajarea teritoriului şi urbanism,

în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr.286/2014, Deciziei
nr.1/2015 a şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Botoşani şi Hotărârea Guvernului
nr.14/2015, Anexa nr.1;
în baza art.36, alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.a) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al comunei George Enescu, judeţul Botoşani adoptă
următoarea
HOTARARE:

Art.1 - Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015, conform Anexei nr.1 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 - Se aprobă Lista de investiţii şi dotări pentru anul 2015.
Art.3 - Primarul comunei asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor din prezenta hotărâre prin
compartimentul de specialitate.

Art.4 - Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei George Enescu, Instituţiei Prefectului
Judeţului Botoşani şi Compartimentului financiar-contabil.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local Constantin VERINCIANU
L.S
_______________________

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar Mariana ZVORĂŞTEANU
_____________________

Adoptată în şedinţa ordinară din 11 februarie 2015.
cu un număr de 13 voturi pentru din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie.

