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 R O M A N I A 

     

CONSILIUL LOCAL ROSETI 
     JUDETUL CALARASI                                       COMUNA ROSETI 

Cod 917210, comuna ROSETI, judeţul Călăraşi                                                    cod fiscal: 4294146 
Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017                                       E-mail : primariaroseti@yahoo.com 

HOTĂRÂRE  
privind  rectificarea bugetului local al comunei Roseți pe anul 2018 

 
      Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședința ordinară din 27 Septembrie 2018,  

                   Având în vedere: 
        -  Prevederile OUG nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, 
      - Adresa nr. 14517/17.09.2018 a AJFP Calarasi prin care se comunica repartizarea influentelor 
asupra impozitului pe venit si a sumelor defalcate din TVA  pe anul 2018,  
    - Raportul de specialitate nr.6641/20.09.2018 întocmit de către d na Apostol Georgeta, Inspector 
cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Roseti ; 
   - Prevederile Legii nr. 2/03.01.2018 privind Legea bugetului de stat pe anul 2018; 
   - Prevederile Legii finanțelor publice nr.500/2002,cu modificările și completările ulterioare; 
   - Prevederile H.C.L. nr. 4/15.02.2018 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018; 
   - Prevederile Legii nr. 69/2010 privind legea responsabilității fiscal bugetare, cu modificările și 
completările ulterioare; 
   - Prevederile Legii 52/2003,privind transparenta decizionala in administratia  publică,republicată, 
   - Prevederile H.C.L.nr. 39/30.08.2018 privind alegerea președintelui de ședință, 
   - Avizele favorabile inregistrate cu nr. 6735/24.09.2018, nr. 6736/24.09.2018 ale comisiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului Local, 
 

                        În conformitate cu prevederile art.1,art.4 alin.(1),art.19 alin.(1),alin.(2) din Legea nr. 

273/2006 privind finantele publice locale,cu  modificarile si completarile ulterioare; 
În temeiul prevederilor  art.36 alin.(2) lit.b), corelat cu alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) 

lit.a),art.115 alin.(1) lit.b)  din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata,cu 
modificarile si completarile ulterioare,Consiliul Local al comunei Roseti, adoptă următoarea  

 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1. Se aprobă rectificarea  bugetului local al comunei Roseti pe anul 2018, conform 
anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

      Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri,se încredințează Primarul 
comunei Roseți și Inspector cheltuieli din cadrul  aparatului  de specialitate al Primarului comunei 
Roseți. 
               -Secretarul comunei Roseți,va asigura comunicarea prezentei hotărâri, persoanelor 
și autorităților interesate conform legii și o va afișa la avizierul Primăriei comunei Roseți. 
          
              Preşedinte de şedinţă,                                                                            Contrasemnează,                                         

          Tudor POENARU                                                                               Secretarul  comunei  
 Lavinia TĂNASE 

 
Nr. consilieri :15 

Prezenti :15 
Adoptată  cu  15   voturi « pentru » 

Voturi « contra »______ 
Abtineri :____ 

Nr.45 
Adoptată la Roseţi 
Astăzi,27.09.2018 
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