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Nr. 2773 din 22.03.2019
ANUNŢ
În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată (r1), se aduce la cunoştinţă publică următorul
proiect de act normativ:
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Oțeleni pe
anul 2019
Proiectul de hotărâre, mai sus amintit, cu documentaţia de bază poate fi consultat:
- pe site-ul Primăriei comunei Oţeleni la adresa: www.primariaoteleni.ro secţiunea Transparenţă
decizională
- la sediul Primăriei comunei Oţeleni, Str. Şcolii, nr. 2, sat Oţeleni, com. Oţeleni, jud. Iaşi
(panoul de afişaj);
Proiectul de hotărâre se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la secretariatul
comunei Oţeleni.
În conformitate cu prevederile art. 7. alin. (4) din Lege nr. 52/2003, începând cu data
afişării şi până la data de 22.04.2019 se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare
de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de dispoziție, se vor transmite:
- prin fax la numărul 0232/718.246
- prin email la adresa: primariaoteleni@gmail.com
- prin scrisori transmise prin poştă la adresa Primăriei comunei Oţeleni, Str. Şcolii, nr. 2, sat
Oţeleni, com. Oţeleni, jud. Iaşi, Cod poștal: 707355
- depuse la secretariatul comunei Oţeleni, judeţul Iaşi,
- persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu
privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din
proiectul de hotărâre la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale
expeditorului. Opiniile tuturor factorilor interesaţi de acest proiect vor fi prelucrate pentru a
definitiva o formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului Local Oțeleni;
- persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor, formulate şi transmise
în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice: Benchea Robert, secretar
comună.

Dezbaterea publică a proiectului de hotărâre se va organiza în condiţiile prevăzute de
Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată (r1),
dacă acest lucru se solicită în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă
autoritate publică.
Aşteptăm cu interes poziţia dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum şi
propunerile şi observaţiile dumneavoastră care vor purta menţiunea: „Recomandare la proiectul
de hotărâre privind privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Oțeleni pe
anul 2019”
Afișat astăzi, 22.03.2019
Secretar,
Benchea Robert
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COMUNA OŢELENI
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 2772 din 22.03.2019
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Oțeleni, pe anul 2019
Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ________, în data de _________ la
care participă un număr de ____consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie;
Văzând că domnul/doamna ____________ este președinte de ședință;
Luând în dezbatere expunerea de motive și proiectul de hotărâre inițiate de către
viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli al comunei Oțeleni pe anul 2019,
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. 50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul
2019;
Având în vedere Raportul de specialitate înaintat de către Compartimentul financiarcontabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu
nr.___din data de_________,
Având în vedere raportul de avizare __________ al Comisiei pentru activităţi economicofinanciare, administrarea domeniului public şi privat, agricultură din cadrul Consiliului Local
Oțeleni, nr.______din___________;
Având în vedere raportul de avizare __________ al Comisiei pentru activităţi socialculturale, culte, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, activităţi sportive şi
agrement, din cadrul Consiliului Local Oțeleni, nr.______din___________;
Având în vedere raportul de avizare __________ al Comisiei juridice, de disciplină,
protecţia mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului, din cadrul Consiliului Local Oțeleni,
nr.______din___________;
Văzând că s-au respectat prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, prin publicarea anunțului nr. ____din_______
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 ..........voturi ”pentru”,.............voturi ”împotrivă” și ..........”abțineri”, adoptă următoarea,
HOTĂRÂRE:
ART.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Oțeleni, pe anul 2019,
conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2 Se aprobă programul de investiții al comunei Oțeleni pe anul 2019, conform
anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3 - Primarul comunei Oțeleni, prin Compartimentul financiar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Oțeleni, va urmări ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
ART.4 – Prezenta hotărâre se comunică:
- Primarului comunei Oțeleni;
- Compartimentului financiar-contabil,
- Directiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi,
- Instituției Prefectului Județului Iași;
Inițiator,
Viceprimar cu atribuții de primar,
GHERĂESCU FELICIAN MIHAI
Oțeleni,_____, 2019

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI
Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2
Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com
Nr. 2771 din 22.03.2019
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei
Oțeleni pe anul 2019
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, conform
cărora: proiectele de buget se aproba de autoritatile deliberative in termen de maximum 45 de
zile de la data publicarii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul
2019, publicată în M.Of.Nr. 209 din 15 martie 2019;
Având în vedere prevederile art. 63 alin. (4) lit. b) din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform
cărora: în exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. c), primarul intocmeste proiectul
bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului
local;
Vă propun adoptarea hotărârii în forma prezentată.
Viceprimar cu atribuții de primar,
GHERĂESCU FELICIAN MIHAI

