ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
COMUNA ȘAGU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.19
din 28.03.2017
privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli, a Listei de
investiţii şi a Planului de achiziţii a comunei Şagu pe anul 2017
Consiliul Local al comunei Şagu, întrunit în ședință ordinară în data de
28.03.2017
Având în vedere:
- prevederile art.121 (1) şi (2), din Constituţia României, republicată în MO,
partea I, nr. 767/31.10.2003;
- Referatul
compartimentului contabilitate, din care rezultă necesitatea
aprobarii bugetului local de venituri și cheltuieli, a Listei de investiții şi a Planului
de achiziţii a comunei Şagu pe anul 2017;
- Iniţiativa primarului comunei Şagu, privind necesitatea aprobarii bugetului
local de venituri și cheltuieli, a Listei de investiții şi a Planului de achiziţii a
comunei Şagu pe anul 2017;
- Adresa cu nr. ARG_STZ_1833/21.02.2017 a Agenției Naționale de
Administrare Fiscala, Administrația Județeană a Finanțelor Publice a Județului
Arad, înregistrată la Primăria comunei Șagu sub nr. 725 din 22.02.2017;
- Adresa cu nr. ARG_STZ_1843/22.02.2017 din 30.12.2015 a Agenției Naționale
de Administrare Fiscala, Administrația Județeană a Finanțelor Publice a Județului
Arad, înregistrată la Primăria comunei Șagu sub nr. 741 din 23.02.2017;
- Adresa cu nr. 3975 din 07.03.2017 a Consiliului Județean Arad, Direcția
Economică, înregistrată la Primăria comunei Șagu sub nr. 1013 din 08.03.2017;
- Adresa cu nr. ARG_STZ_2.516/13.03.2017 a Agenției Naționale de
Administrare Fiscala, Administrația Județeană a Finanțelor Publice a Județului
Arad, înregistrată la Primăria comunei Șagu sub nr. 1116 din 13.03.2017;
- Adresa nr. 500/13/23.02.2017 înaintată de către Inspectoratul Școlar
Județean Arad, înregistrată la Primăria comunei Șagu sub nr. 761 din
23.02.2017;
- prevederile art. 1 al. (2) lit. „a”, art. 8 lit. „a” şi lit. „b”, art. 19 al(1) lit. „a”,
art. 20 al 1 lit. a-k, art. 25 lit a-g, art. 26, art. 71 al.(2) din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile art. 39 alin. 6, din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare raportat la prevederile Legii nr.
6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017
- art. 41 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al
comunei Sagu, judetul Arad;

- prevederile art. 27, art. 36 al. (2) lit.,,b”, al.(4) lit. „a”; art. 63 al.(1) lit. „c” şi
al.(4) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare;
- văzând îndeplinirea procedurilor de publicitate ale Proiectului de buget pentru
anul 2017
- votul „pentru” a 12 consilieri, din cei 13 in funcţie, fiind prezenţi 12 consilieri.
In temeiul prevederilor art. 45 al.(2) lit. „a” şi art. 115 al.(1) lit. „b”
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.- Se aprobă bugetul local de venituri si cheltuieli al unității administrativteritoriale comuna Sagu, pe anul 2017, conform anexei nr. 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Se aprobă lista de investitii a unității administrativ-teritoriale comuna
Sagu, pe anul 2017, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.3.- Se aprobă Planul de achizitii a unității administrativ-teritoriale comuna
Sagu, pe anul 2017, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.4.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei,
se comunică prin grija secretarului comunei cu:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
- Contabilitatea Primăriei comunei Sagu;
- Se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Sagu si
pe site-ul propriu www.primariasagu.ro;

Președinte de şedinţă,
Oană Florica

Contrasemnează,
Secretar
Roman Dan

