ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PĂCUREŢI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului de buget pentru anul 2019
si estimari pentru anii 2020-2022.
Consiliul Local al comunei Pacureti , judetul Prahova , intrunit in sedinta ordinara in data de
18.12.2018: Vazand: expunerea de motive a Primarului comunei Păcureţi, inregistrata la nr. 4325/13.12.2018
, si raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4326/13.12.2018 ,intocmit de, biroul Buget-finante, taxe si
impozite locale;
Având in vedere Scrisoarea Cadru a M.F.P. nr.465623/28.09.2018 privind cotextul macroeconomic,
metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2019 si a estimarilor pentru anii 2020-2022 ;
Scrisoare M.F.P. nr.465624/2018 prin care au fost transmise limite pentru sumele defalcate din TVA
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019 si a estimarilor pentru anii 2020-2022; Decizia Directorului
General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Ploiesti nr.4891/31.10.2018;Prevederile Legeii
nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea responsabilitatii fiscal bugetare nr.69/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
Vazand:Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al com. Pacureti , jud.
Prahova
Avizul de legalitate al secretarului comunei Pacureti , jud. Prahova .
In temeiul art.36,alin.(2),lit.”b”,alin.(4),si art.115,alin.(1),lit.’’b”art.45,alin.(2),lit.”c”din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala,republicata , cu modificările si completările ulterioare:

adopta prezenta
HOTĂRÂRE
Art.1 Se aproba proiectul de buget pentru anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022,conform anexei nr.1,
anexa care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art.2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de primar si de Biroului Buget-finante,impozite si taxe
locale si se comunica,prin intermediul secretarului comunei Pacureti,Biroului Buget-finante,impozite si taxe
locale,Primarului Comunei Pacureti,Prefectului judetului Prahova si se va aduce la cunostiinta publica.
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL

. D-na. Mariana SERBANOIU
PĂCUREŢI, 18.12.2018
Contrasemnează:vizeaza pentru legalitate
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