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CONSILIUL LOCAL BUCOVAT 

JUDETUL DOLJ 

HOT ARAREA NR. 

PRIVIND APROBAREA 

BUGETULUI INITIAL DE VENITURI SICHEL TUIELI PE ANUL 2018 

Consiliul Local al Comunei Bucovat, judetul Dolj , intrunit in sedinta extraordinara din data de 14.02.2018 . 
Avand in vedere adresele: nr.CRRTRZ 2267/31/01/2018,CRRTRZ 

978/12/0112018, 1549/26/01/2018, 1550/26/01 /2018, raportul compartimentului contabilitate nr. 963/09.02 .2018 si 
expunerea de motive inregistrata cu nr. 964/09 .02 .2018, intocmita de primar Tuta Marius Cristian, prin care se 
propune aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli total pe anul 2018 ; 
- avizul Comisiei de specialitate nr. 1 Buget-Finante; 
- avizul Comisiei de specialitate nr. 3- Juridica; 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006-Legea Finantelor Publice Locale cu modificarile si 

completarile ulterioare; Legii nr. 2/06/01 /2018 Legea bugetului de stat pe anul 2018 . 

In temeiul prevederilor art. 36 al in. (1) si alin. ( 4) lit a, art. 45 alin.(l) si (2) lit a si art. 115 al in ( l ), lit b,din 
Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala - republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

HOTARASTE: 

ART. 1 - Se aproba bugetul initial de venituri si cheltuieli total pe amt! 2018 in valoare de 5132 mii lei, conform 
anexei nr. 1 pag 1-9 pa1te integranta din prezenta hotarare. 

ART. 2 - Se aproba bugetul initial de venituri si cheltuieli pentru sectiunea de functionare pe anul 2018 in 
valoare de 3297 mii lei conform, anexei nr. 2 pag 1-14 parte integranta din prezenta hotarare. 

ART. 3 -Se aproba bugetul initial de venituri si cheltuieli pentru sectiunea de dezvoltare pe anul 2018 in 
valoare de 300 mii lei conform ,anexei nr. 3 pag 1-3 parte integranta din prezenta hotarare. 

ART.4-Se aproba bugetul finantat integral sau partial din venituri proprii pentru sectiunea de functionare pe 
anul 2018 in valoare de 52 mii lei conform, anexei nr. 4 pag 1-2 pa1te integranta din prezenta hotarare; 

ART.5-Se aproba lista de investitii initiala conform, anexei nr. 5 pag 1-2 parte integranta din prezenta hotarare; 

ART. 6 - Primarul si Contabilul Consiliului Local al Comunei Bucovat vor duce la indeplinire prezenta 
hotarare. 
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ART. 7 - Secretarul U.A.T.C. Bucovat, va face publica prezenta hotarare si ova comunica Institutiei Prefectului 
-Judetul Dolj . 

Data: 14.02.2018 
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