
 

1/1 

 

 

ROMANIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

 

                                                                                                                 

 

HOTĂRÂRE 

privind validarea dispoziţiilor primarului comunei emise în perioada 21.09.2018-

10.12.2018 cu privire la rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al 

comunei Daia, judetul Giurgiu și estimarile pentru anii 2019 – 2021 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

 Având în vedere: 

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 7551/12.12.2018; 

-raportul de specialitate al Compartimentului Financiar-Contabil, Impozite și Taxe nr. 

7552/12.12.2018; 

- dispozițiile primarului comunei Daia nr. 236/21.09.2018, nr. 248/05.10.2018, nr. 267/28.11.2018 

și nr. 269/10.12.2018, precum și anexele la acestea: 

- raportul comisiei economică, dezvoltare regională și integrare europeană nr. 29/17.12.2018; 

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

- prevederile art.36 alin. (4) lit.a) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;     

- prevederile art.82 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare;  

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

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 

 În temeiul art.45 alin.(2) lit.a) şi 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. Se valideaza modificările aduse bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 

2018 al comunei Daia, judetul Giurgiu și estimarile pentru anii 2019 – 2021, prin dispoziţiile 

primarului comunei Daia menţionate în anexele nr.1-4 care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.2 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, 

      Stanciu Costică                                                                  SECRETAR, 

                                                                                                           Brebenel Aurelia                    
                 

Daia, 19.12.2018 
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Adoptată cu 5 voturi pentru, _-__voturi împotrivă şi 3 abţineri din totalul de 8 consilieri în funcţie 


