ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA BARCEA
CONSILIUL LOCAL

TEL/FAX • 0236/335701
E--MAIL barcea_galati@hotmail.com

HOTARAREA NR. 49
DIN 27.12.2017
Privind : validarea Dispozitiei Primarului comunei Barcea nr. 943 din 22.12.2017 E~~~-i[~~-~-~~~-~--~-l!_g_~-~~-~~~_i__ !Q~~_l__ ~L~~-~~-l!-Q_~_L!?_~~-~~~-l_j_~l-~-~-~~_l__ g_~!~-~L_,__p_~-~!:1-~L~-Q_l_L _________________________________________ _

Initiator: Zamfir Constantin , primarul comunei Barcea, judetul Galati;
Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului de hotat·are: 9934/22.12.2017;
Consiliul Local a! comunei Barcea, judetul Galati , intrunit in sedinta ordinara 111 ztua
de27.12.2017;
Avand in vedere expunerea de motive inregistrata Ia nr. 9935/22. 12.2017 a
domnului Zamfir Constantin , primarul comunei Barcea, judetul Galati ;
Avand in vedere raportul de specialitate inregistrat Ia nr. 9936/22.12.2017 intocmit de
compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului comunei Barcea;
Avand in vedere avizul comisiilor de specialitate nr. 1, 2 si 3;
Avand in vedere Dispozitia Primarului comunei Barcea nr. 943 din 22.12.2017 rectificarea bugetului local al comunei Barcea , judetul Galati , pe anul 2017 ;
Avand in vedere adresa Directiei Generale Regionale a Finantelor Pub lice Galati nr.
GLR_TRZ - 27925/2017 inregistrata Ia com una Barcea sub numarul 9884 din 21.12.2017 ;
Avand in vedere prevederile HCL nr. 17 din 23.03.2017 privind aprobarea bugetului
local pe anul 2017, com una Barcea , judetul Galati ;
Avand In vedere prevederile art. 19 alin. (2), art. 20 alin (1) lit. "c" si art. 82 din Legea
273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art. 36, alin. (2) din Legea administratiei publice locale nr.
215/2001, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
In temeiul art. 45 alin. (2), art. 115 , alin. (1), lit. b), din Legea administratiei publice
locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
HOTARASTE:

Art. 1. Se valideaza Dispozitia Primarului comunei Barcea nr. 943 din 22.12.2017 rectificarea bugetului local a! comunei Barcea, judetul Galati , pe anul 2017 conform anexei care
face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Prezenta hotat·are va fi adusa Ia indeplinire de catre Serviciul financiar contabil ,
taxe si impozite .
Art. 3. Prezenta hotarare va fi adusa Ia cuno~tinta publica ~i comunicata Primarului ~i
Institutiei Prefectului judetului Galati, raspunderea In acest sens revenind secretarului comunei
Barcea, judetul Galati.
Presedinte des

Contrasemneaza,
SECR~R

p

Cristian t:~

