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HOTARARE NR. 5/19.02.2015 

  

Consiliul local Stefanestii de Jos, intrunit in sedinta extraordinara in data de 

19.02.2015, 

 Avand in vedere: 

- Expunerea de motive a primarului comunei, dl. Rababoc Anghel; 

- Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort, 

- Avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local 

- In baza Legii nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015 ca si a 

adreselor nr. 502/29.01.2015, 391/27.01.2015 si 12470/05.02.2015 ale 

Directiei Generale a Finantelor Publice Ilfov, 

- Cu respectarea art. 19 din legea nr. 273/2006, a finantelor publice locale, 

cu modificarile si completarile ulterioare, 

- Tinand cont de prevederile art. 36 (4) lit a din Legea nr. 215/2001, 

republicata, privind Administratia publica locala, 

- In temeiul art. 45 din legea nr. 215/2001, republicata, privind 

Administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

 

HOTARASTE: 

 

Art. 1 Se aproba bugetul local al comunei Stefanestii de Jos pentru anul 2015, la 

partea de venituri, in suma totala de 17.458.000 lei (anexa 1), din care: 

- Sectiunea de functionare: 10.861 mii lei; 

- Sectiunea de dezvoltare: 6.597 mii lei. 

Art. 2 Se aproba bugetul local al comunei Stefanestii de Jos, pentru anul 2015, la 

partea de cheltuieli, in suma totala de 17.458.000 lei (anexa 2), din care: 

- Sectiunea de functionare: 10.861 mii lei; 

- Sectiunea de dezvoltare: 6.597 mii lei. 

Art. 3 Se aproba repartizarea sumei de 1.777.444 lei pentru investitii locale 

Art. 4 Se aproba lista obiectivelor de investitii pentru anul 2015 (Anexa nr. 3). 

Art. 5 Se aproba nivelul maxim al cheltuielilor de personal repartizat pentru anul 

2015, in suma totala de 2.595 mii lei. (anexa 4).” 

Art. 6 Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari in conditiile 

legii. 

  

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                                                  SECRETAR COMUNA, 

 

 

 

Consilieri prezenti: 13 

Adoptata cu __9___ voturi pentru din 15 consilieri in functie 

 

 


