ROMÂNIA
JUDEŢUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MALDARESTI

HOTARAREA NR . 7

Cu privire la: aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli si listei de investitii
aferenta , bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local si
listei de investitii aferenta, bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii si listei
de investitii aferenta si bugetului veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local
si listei de investitii aferenta pe anul 2008
În temeiul art. 39 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicata;
Consiliul Local al comunei Maldaresti, judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara in data
de 12.02.2008 la care participa un numar de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri in
functie.
Vazand ca prin votul unanim domnul consilier Enea Dumitru a fost ales presedinte de
sedinta conform art. 35 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata;
Luand in dezbatere :
- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Maldaresti, ing. Dragu Ionel în calitatea
sa de initiator, înregistrat sub nr. 600 din 07.02.2008;
- Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort din cadrul Aparatului de
Specialitate al Primarului comunei Maldaresti, jud. Valcea inregistrat la nr. 601 din
07.02.2008 ;
- Raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Comunei Maldaresti, judetul Valcea, inregistrat la nr. 602 din 07.02.2008 ;
tinand cont de propunerile formulate cu prilejul dezbaterilor ;
analizând prevederile:
a) Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
b) Legii bugetului de stat pe anul 2008, nr. 388/2007, cu modificările ulterioare;
c) Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, nr. 387/2007;
d) art. 51 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată(r2);
e) art. 15 din Ordonanţa de urgenţă nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi
desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale aprobată prin Legea nr. 143/2007 cu modificările
şi completările ulterioare;
f) art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2001 privind organizarea şi funcţionarea
Institutului Naţional de Administraţie, aprobată prin Legea nr. 106/2002, cu modificările şi
completările ulterioare,
luând act de adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Valcea nr. 4854/2008 prin
care transmite repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei şi pentru echilibrarea bugetului local, şi de
adresa nr. 1238/2008 prin care Consiliul Judeţean Valcea în baza Hotărârii nr. 2/2008 ne
repartizează sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi sume defalcate din cota de 22%
din impozitul pe venit,
asigurând afişarea proiectului bugetului local pe anul 2008 la sediul Primăriei Comunei
Maldaresti, astfel cum rezultă din procesul-verbal înregistrat sub nr. 213 din 16 ianuarie 2008,

luandu-se act că în termenul de 15 zile de la data afişării, la sediul Primăriei Comunei
Maldaresti, a proiectului bugetului local pe anul 2008 nu s-au depus contestaţii cu privire la
acesta.
respectand procedura stabilita prin Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica;
având în vedere prevederile art. 27, art. 36 alin. (2) lit. b) combinate cu cele ale alin. (4)
lit. a), raportate la cele ale art. 63 alin. (1) lit. c) combinate cu cele ale alin. 4) lit. b), din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicată,
În temeiul prevederilor art. 45 alin (1) şi cele ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu un numar de 11 voturi « pentru », 0
voturi ,,impotriva’’ si 0 ,,abtineri’’, se adopta urmatoarea:
HOTARARE

Art.1. Se aproba bugetul local de venituri si cheltuieli si lista de investitii aferenta,
bugetul activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local si lista de
investitii aferenta,
bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si lista de
investitii aferenta si bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local si
lista de investitii aferenta, pe anul 2008, prevazute in anexele care fac parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.2. Bugetul local pe anul 2008 are la bază principiile: universalităţii, publicităţii,
unităţii, unităţii monetare, anualităţii, specializării bugetare şi echilibrului.
Art.3.- (1) Veniturile bugetului local pe anul 2008 reprezintă limite minime de realizat
care permit efectuarea cheltuielilor.
(2) În cazul în care veniturile prevăzute în bugetul local pe anul 2008 nu se realizează,
primarul comunei va limita efectuarea cheltuielilor bugetare sub nivelurile aprobate,
corespunzător veniturilor încasate, cheltuielilor efectuate şi prognozei realizării acestora până la
finele anului.
Art.4.- Cheltuielile prevăzute în bugetul local pe anul 2008 reprezintă limite maxime care
nu pot fi depăşite, iar modificarea lor se va face în condiţiile legii. Angajarea, contractarea de
lucrări, bunuri şi servicii, precum şi efectuarea de cheltuieli de către primarul comunei se fac
numai cu respectarea prevederilor legale şi în limita creditelor bugetare aprobate.
Art.5. Primarul Comunei Maldaresti, judetul Valcea va urmari ducerea la indeplinire a
prezentei hotarari informand Consiliul Local Maldaresti, judetul Valcea, asupra modului de
indeplinire.
Art.6. (1) Prezenta hotarare se va comunica DGFP Valcea, Institutiei Prefectului
Judetului Valcea in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate si se va aduce la
cunostinta publica prin grija secretarului Comunei Maldaresti, judetul Valcea.
(2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul Primariei
Comunei Maldaresti, judetul Valcea si pe site-ul Primariei Comunei Maldaresti,
wwwprimariamaldaresti@.ro
Presedinte de sedinta,
Contrasemneaza,
Secretar,
Enea Dumitru
Beregata Camelia
Maldaresti, 12.02.2008
Dact. in trei exemplare

