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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OBREJA

HOTARARE
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieri

al Primariei comunei Obreja pe anul2017

Consiliul Local al comunei Obreja intrunit in sedinta extraordinara i
27.03.2017.

Luand act de adresa Administratia Judeteana
nr. 1 560/ 21.102.2017, 20221 13.03.2017 .

Luand act de adresa Consiliului Judetean Nr.
Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006,

modificarile si completarile ulterioare.
Avand in vedere prevederile Legii nr.6/2017, a bugetului de stat pe anul20
Yazand expunerea de motive a primarului comunei Obreia.
Yazand, raportul compartimentului de specialitati din cadrul apa

specialitate al primarului comunei Obreja.
Yazand' avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliilor Locale
In temeiiul zrt.36 alin2 lit.b, alin.4, lit.a, precum si ale art. 45 alin.2,

nr. 215/20011, Legea administratiei publice Locale, rerpublicata cu
completarile ulterioare.

OTARASTE
Art.l Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al primariei Obreja pe a

confor ANE)Gr NR.l, care face parte integranta din prezenta Hotarare.
Art.l"Se aproba utilizarea sumei de 146.355 lei, reprezentind excedentul B

Local pe anul 2016,, pentru finantarea unor cheltuieli de investitii la cap t4.02,
proiect modernizare strazi.

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a acestei Hotarari se insarcineaza domnul
primarul cornunei Obreja, cat si compartimentele contabilitate , taxe si im
cadrul aparatului de specialitate al primarurui comunei obreja.

Art. 3 Prez;enta Hotarare.intra in vigoare si se comunica in baza prevederilor a
115' din Legea nr.2l5/2001privind admimistratia publica locala, cu modificarile si
ulterioare la:

Institurtia Prefectului Judetului Caras- Severin
Se transmite la Consiliul Judetean Caras -Severin spre publicare in

Oficial al judetului.
Directia Generala a Finantelor publice Caras-Severin
Primarul comunei Obreja
Compartimentului contabilitate din cadrul Primariei comunei Obreja.
Se va ;rublica pe site-ul primariei obreja www.primaria-obreja.ro
cetatenilor comunei obreja - prin alisare la sediul primariei.
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