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ROMANIA
JUDETUL BRAILA

COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL.

teUfax 0239 | 697 914 ; e-mail:brmovilamiresii@yahoo.com

HOTARAREA NR /,F
Din 09 Martie20lT

Privind : adoptarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al
Comunei Movila Miresii, judeful BrIila pe anul2017

Consiliul local al comunei Movila Miresii intrunit in sedinta ordinara din 09 martie 2017:
Tinand cont de:
- prevederile Legii nr 612017 -Legea bugetului de stat pe antil2017
- prevederile Legii nr. 27312006 privind finantele publice locale cu modificarile si

completarile ulterioare ;
Ydzind:
- Adresa nr 38.360122.02.2017 prin care se comunica sumele defalcate din taxa pe valoarea

adaugata si sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale ,repartizate prin Decizia nr. 41 22.02.2017 a $efului Administraliei Judelene a
Finan{elor Publice Brdila

- Hotdrdrea Consiliului Judelean Brdila nr. 40128.02.2017 privind repartizarea pe unitati
administrativ teritoriale a procentului de 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea
adaugata si din cota de 18,50 din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,pentru
sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita
cofinantare locala pe anul 2017 si estimari pe anii 2018-2020

Avand in vedere:
- raportul compartimentului financiar-contabil , referatul de aprobare al Primarului comunei

Movila Miresii si raportul comisiei de avizare din cadrul Consiliului local Movila Miresii ;
In baza art.36 alin 2 lit.b si a\e art.63 alin 1 lit c din Legea rr. 21512001 privind

administratia publica locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul art.45 alin 1 din Legea nr.21512001 privind administratia publicd locald-

republicatd cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE :

Art.I, Se adopta Bugetul local de venituri si cheltuieli al Comunei Movila Miresii,
judeful Brdila pe anul20l7 conform ANEXEI parte integrantd din prezentahotarare.

Art.2Prezentahotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul comunei prin
intermediul compartimentului financiar-contabil.

Art.3 Prin grija Secretarului comunei ,prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor
interesati.
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