
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

HOTĂRÂRE NR. 10 

privind respingerea proiectului de hotărâre nr 495 din 26.01.2018 

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

 

Consiliul local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 16.02.2018 la 

care participă un număr de 11 consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie, 

Văzând că doamna Ursache Ionela este președinte de ședință, 

Luând în dezbatere expunerea de motive și proiectul de hotărâre inițiate de către Primarul 

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

2018, 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) lit. a) și art. 39 , alin. 6 din  Legea  nr. 

273/2006  privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018  a  bugetului de stat pe anul 2018; 

Având în vedere scrisoarea-cadru nr. 442168/18.01.2017, 

Având în vedere Decizia nr. 28 din 16.01. 2018 a Agenției Naționale de Administrare 

Fiiscală și adresele nr 328 din 17.01. 2018 și 227/09.01.2018 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean nr. 2 din 18.01.2018 privind propunerile 

de repartizare a cotei de 20% din impozitul pe venit precum și adresa Consiliului Județean nr. 

1970 din 18.01. 2018 

Având în vedere Referatul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Comunei Oțeleni, înregistrat la nr.413 din data de 22.01.2018, 

Având în vedere raportul de avizare favorabil al comisiei juridice înregistrat la nr. 

995/16.02.2018. 

Având în vedere raportul de avizare favorabil al comisiei economice înregistrat la nr. 

975/16.02.2018, 

Având în vedere raportul de avizare nefavorabil al comisiei de cultură înregistrat la nr. 

990/16.02.2018, 

Văzând că s-au respectat prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, prin publicarea anunțului nr. 534 din 26.01.2018, la sediul și pe site-ul 

instituției; 

În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.b) și alin. (4) lit. a) din Legea 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art 115 alin. 1 lit. b) din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr 

de 6 voturi ”pentru”,0 voturi ”împotrivă” și 5 ”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 



ART.1 Se respinge proiectul de hotărâre nr. 495 din 26.01.2018 privind aprobarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Oțeleni, pe anul 2018. 

ART.2 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului Comunei Oțeleni; 

- Compartimentului financiar-contabil, 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

URSACHE IONELA 

 

 

 

 

 

Contrasemnează pentru legalitate, 

Conf. art. 47 din Legea 215/2001 (r1), 

p. secretarul comunei 

BENCHEA ROBERT 

 

Oțeleni, 16 februarie 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


