
 

                                    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al comunei Daia, 

județul Giurgiu și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2019-2021  

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

 Având în vedere: 

-adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Giurgiu nr. 777/10.01.2018; 

-adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Giurgiu nr. 778/10.01.2018; 

-adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Giurgiu nr. 1780/31.01.2018; 

-adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Giurgiu nr. 2111/06.02.2018; 

- adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Giurgiu nr. 2940/14.02.2018; 

-adresa Ministerului Apelor și Pădurilor nr.136341/15.02.2018; 

-adresa Consiliului Județean Giurgiu nr.1921/14.02.2017; 

-expunerea de motive a primarului comunei Daia, înregistrată la nr. 793/06.02.2018; 

-rapoartele de specialitate ale Compartimentului Financiar-Contabil, Impozite și Taxe, înregistrat la 

nr. 958/14.02.2018 și nr. 982/15.02.2018; 

- anunțul nr.960/14.02.2018; 

- minuta dezbaterii publice din data de 22.02.2018; 

- raportul comisiei economică, dezvoltare regională și integrare europeană nr. 11/26.02.2018; 

- raportul comisiei juridică și apărarea ordinii publice nr. 17/26.02.2018; 

- prevederile art. 63 alin. (1), lit. c) și alin. (4), lit. b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;     

-prevederile Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018; 

-prevederile art.19 alin.(1) lit.a), art.20 alin.(1) lit.a), art.26 și art.39 alin.(3) – (6) din Legea 

nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

 

 În temeiul art. 36 alin.(2), lit.b) și alin.(4), lit.a), art.45 alin.(2), lit. a) și al art.115 alin.(1), lit. 

b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.l. (1) Se aproba bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei Daia pe anul 2018, în 

conformitate cu anexele nr.l și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează: 

a) Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe capitole, 

subcapitole și paragrafe, precum și estimările pentru anii 2019-2021, conform anexei nr.1. 

b) Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii detaliat la venituri pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe capitole, subcapitole și 

paragrafe, precum și estimările pentru anii 2019-2021, conform anexei nr.2. 

 

Art. 2  Se aproba lista de investiții pe anul 2018, conform anexei nr.3, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu în vederea 



exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Daia, Compartimentului Financiar-Contabil, 

Impozite și Taxe și se va aducere la cunoștință publică, prin grija secretarului. 

 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                   Contrasemnează, 

                                                                                                     SECRETAR, 

              IVAN PETRE                                                               BREBENEL AURELIA 
 

                              
Daia, 28.02.2018 

Nr. 11 

 

 
   Adoptată cu __9__voturi pentru, _-__voturi împotrivă şi _-__abţineri din totalul de 10 consilieri în funcție 


