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privind: aprobarea Bugetu]ui ]oca] a] comunei Negrilesti,judetul
aprobarea Bugetului de "Venituri proprii si subventii pe anul 2014 precum si a
Listei obiectivelor de investii pe anus 2014.

Vrancea pe adul 2014

Consiliul Local al comunei Negrilesti, judetul Vrancea intrunit in sedinta ordinara la data
de 31 ianuarie 2014;

-audiind expunerea de motive a primarului comunei Negrilesti cu privire la aprobarea
bugetului local al comunei Negrilesti, judetul Vrancea pe anul 2014 ,aprobarea bugetului "Venituri
proprii si subventii pe anul 2014 precum sia Listei obiectivelor de investitii pe anul 2014;

-vazand referatele compartimentului de specialitate economico financiar din aparatul de
specialitate a primarului comunei Negrilesti prin care propune spre aprobarea Consiliului local "bugetul
local" pe anul 201 4 cu repartizarea sumelor atat la panea de venituri si cheltuieli Sectiunea Functionare si
Sectiunea Dezvoltare, aprobarea bugetului "de Venituri proprii si subventii,, pe anul 2014 precum si
aprobarea Listei obiectivelor de investitii pe anul 2014;

- vazand adresele nr. 27871/30 12 2013 si nr.548/08 01 2014 primite de la DGFP Vrancea
prin care se comunica sumele alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale si sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor precum si adresa nr.
256/10.01 2014 primita de la Consiliul judetean Vrancea prin care se comunica sumele pentru sustinerea
finantarii programelor de dezvoltare locala

vazand avizul favorabil dat de comisiile de specialitate ale Consiliului local al comunei
Negrilesti,judetul Vrancea

- in conformitate cu prevederile art.19 din I lit a si ale 39 din Legea nr. 273/2006 privind
finantele publica locale ;

- art 34 din 5 si6 din legea nr. 393/2004 -privind statutul alesilor locali actualizata
-in temeiul prevederilor Legii nr. 356/2013 -privind bugetul de stat pe anul 2014 ;
-in temeiul prevederilor art.36 din.2 liters "b,din 4 litera "a" si ale art.45 alinl ,din 2

litera "a" din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare ,

HOTARASTE
Art.I.Se aproba ,,Bugetul local al comunei Negrilestijudetul Vrancea pe anus 2014 Sectiunea

functionare,, la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli ,conform Anexeil care face parte integranta
din prezenta hotarare.

Art.2.Se aproba,, Bugetul local al comunei Negrilesti,judetul Vrancea pe anul 2014 Sectiunea
dezvoltare,, la partea de venituri si cheltuieli ,conform Anexei2 care face parte integranta din prezenta
hotarare

Art.3.Se aproba ,,Bugetul de Venituri proprii si subventii pe anul 2014 Sectiune functionare,, la
partea de venituri si cheltuieli ,conform Anexei3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4.Se aproba ,,Lista obiectivelor de investii pe anul 2014 Sectiunea de dezvoltare,,
Anexei nr. 4 care face parte integranta din prezenta hotarare.

conform

Art.5.Prevederilel:;i)rez;lthei ::.hotarari vor fi comunicate primarului comunei Negrilesti.pentru
ducerea la indepliniri's} :pentnijliijfi8#rea legalitatii actelor de catre prefect pain grija secretarului unitatii
administrativ teritotial?.,'q!@.jles+i3jbde@l Vrancea.

lr Bfesdqjl!#$i$e sqdinti Contrasemnat pentru legalitate
;l: $\~p'i@l#gll .l;g i

:'':,-;\.'(lz/-{.#


