
 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 
 al comunei Daia pe anul 2017 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

Având în vedere: 

 

- adresele ANAF Giurgiu nr.:3138, 3145, 4361 și 4819/2017 privind bugetul pe anul 2017; 

- adresa CJ Giurgiu nr.3467/2017privind bugetul pe anul 2017; 

- adresa Școlii Gimnaziale nr.1 Daia nr.630/2017 privind decontarea cheltuielilor de transport al cadrelor 

didactice; 

- expunerea de motive a primarului comunei Daia nr.1331 /2017; 

- raportul contabilului comunei Daia nr. 1341/ 2017; 

- raportul de avizare al comisiei economice și juridice nr. 2102/ 2017; 

- prevederile Lg.6/2017-Legea bugetului de stat pe anul 2017; 

- prevederile art.36(4), lit.„a„ din Lg.nr.215/2001 privind administratia publica locala , republicată, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art.8, lit.„a-b„ art.19(1)lit.„a„, art.20(1)lit.„a„ din  Lg.nr.273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Lg.nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată; 

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

completările ulterioare; 

 

In temeiul art.45 (1) din Lg.nr.215/ 2001 privind administratia publica locala , republicată, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

 

HOTĂRĂȘTE 

Art.1.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Daia pe anul 2017, după cum urmează: 
A) 1) se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe capitole, titluri, articole 

de cheltuieli, subcapitole și paragrafe pe trimestre, conform anexei nr.1, care face parte intergrantă din prezenta 

hotărâre; 
2) se aprobă proiectul bugetului local cu estimările pentru anii 2018-2020 detaliat la venituri pe capitole și 

subcapitole și la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole și paragrafe pe trimestre, conform 

anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

3) se aprobă bugetul local de venituri proprii la venituri pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe capitole, titluri, 

articole de cheltuieli, subcapitole și paragrefe pe trimestre și estimările pentru anii 2018-2020, conformanexei nr.1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

B)  se aprobă lista de investiții pe anul 2017, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

C)   se aprobă Programul anual de achiziții pe anul 2017, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta           

 hotărâre; 

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei Daia și contabilul din aparatul                              

de specialitate al primarului, care o va face publică și pe site: www.primaria-daia.ro.  
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     pentru, SECRETAR, 

TUDORACHE  MARIN       ȘTEFAN ELENA 

DAIA ,30.03.2017 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  9 voturi pentru din totalul de 11 consilieri ai Consiliului Local al comunei Daia , 

județul Giurgiu 


