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HOTĂRÂREA NR. __________/2018 

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Seini pe anul 2018 

 

Consiliul local al oraşului Seini întrunit în şedinţa ordinară la data de 20.09.2018: 
 

           Având în vedere: 

- Raportul Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului oraşului 

Seini, cu privire la necesitatea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Seini pe 

anul 2018; 

- Decizia nr. 13/2018 a AJFP Maramures prin care se reporteaza sume defalcate din TVA pentru 

finantarea cheltuielilor descentralizate; 

- Adresa AJFP Maramures nr. 10371/2018 si adresa Ministerului Finantelor Publice nr. 

465432/2018 prin care se repartizeaza – influente pentru alocari directe din impozitul pe venit 

incasat si pentru echilibrarea bugetelor locale; 

- Proiectul de hotarare; 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini; 

- Avizul secretarului oraşului Seini. 

În temeiul legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii 2/2018 a Bugetului de stat pe anul 2018, OG 78/2018 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, Legii nr. 273/2006 privind finantele publice 

locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările 

şi completările ulterioare, HG 1/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

În baza art. 36 al. 1, al. 2 lit. b, al. 4, lit. a, art. 45 al. 2, lit. a si art. 115, al. 1, lit. b din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:   

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Seini pe anul 2018, 

conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.  

Art.2. Prezenta se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţul Maramureş;  

- Serviciului economic din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

- AJFP Maramures;  

- Se afişează.   

 

 

 

Seini la 20.09.2018  

Preşedinte de şedinţă,        Contrasemnează  

Secretar, Bud Ioan 

  



 


