
 

 
R O M Â N I A  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI 
       Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815   

 

     HOTĂRÂREA NR. 41/2017 
- din  29.09.2017 – 
 

                         Privitor la: rectificarea bugetului local al comunei Lăcusteni pe anul 2017. 
 

Consiliul local al comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 
29.09.2017, la care participă un nr. de 9 consilieri din nr. total de 9 consilieri în funcţie. 
 Văzând că d-l. consilier local PUCHIN MARIN, a fost ales preşedinte de şedinţă pentru lunile iulie, 
august, septembrie  2017. 

AVÂND în vedere: 
Expunerea de motive nr. 3124/21.09.2017, prezentată de d-nul. ing. BOCŞARU COSMIN, primarul 

comunei Lăcusteni, şi proiectul de hotărâre înaintat spre dezbatere consiliului local; 
Raportul de specialitate nr. 3123/21.09.2017, prezentat de Compartimentul financiar contabilitate; 
Adresa A.J.F.P. Vâlcea, nr. VLG_STZ-20488 din 18.09.2017, privind aprobarea repartizării pe 

trimestre a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2017, actualizate  potrivit 
prevederilor O.U.G. nr. 63/2017 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 ; 
           Avizul comisiilor de specialitate care propun admiterea proiectului de hotărâre şi           
raportul nr. 3211/28.09.2017, de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre, întocmit de secretarul comunei; 
            Respectând prevederile art. 7 alin 2) din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia locală; 

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. b), şi art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, a 
finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 63/2017 privind 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, coroborate cu art. 36 alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (2) lit. a) din 
Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu completările şi modificările ulterioare;  
             În temeiul art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată cu completările şi modificările ulterioare, cu 9 voturi „pentru” adoptă următoarea  

HOTĂRÂRE: 
            Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Lăcusteni pe anul 2017, cu suma de -5.000 
lei, suma reprezentând tichete sociale pentru grădiniţa, excedentul bugetului local din anul 2016 în 
sumă de 353.630 lei fiind prins în veniturile bugetului local pentru echilibrarea veniturilor cu cheltuielile 
conform OMFP 563/2016, privind stabilirea calendarului de utilizare a funcţionalităţii sistemului naţional 
de raportare Forexebug, bugetul local va cuprinde la venituri suma de 3.400.770 lei şi la cheltuieli suma de 
3.400.770  lei, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art. 2 Primarul comunei, va duce la îndeplinire prin compartimentul contabilitate prezenta hotărâre, 
informând Consiliul Local, asupra modului de îndeplinire.                                                                     
            Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea, pentru controlul 
de legalitate, primarului comunei, Compartimentuilui contabilitate al Primăriei Lăcusteni, Trezoreriei 
Bălceşti, A.J.F.P. Vâlcea, şi va fi afişat la sediul şi pe site-ul primăriei prin grija secretarului comunei.   
 

                                                       Lăcusteni, 29.09.2017 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          Contrasemnează, 
                PUCHIN MARIN                                 SECRETAR,  
                                        BRĂNESCU  ADRIAN               
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