
R O M A N I A  

JUDETUL ARAD, COMUNA USUSAU  

CONSILIUL LOCAL  

   P R O I  E C T   D E   H O T Ă R Â R E  

din  

2 FEBRUARIE 2018 

privind  aprobarea bugetului Consiliului Local al comunei Ususau pe anul 2018 

 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI USUSĂU 

 AVAND IN VEDERE  : 

- Referatul si Expunerea de motive cu nr. de inregistrare 424/02.02.2018 al  D–nei Pacurar 

Monica – Inspector Principal – Contabil  Primaria comunei Ususau; 

- Raportul de avizare al  compartimentului de specialitate  reprezentat de d-nei ROSIANU 

MIHAIELA IOANA,    secretarul  comunei Ususau;  

- Prevederile Legii nr. 2/2018 Legea  bugetului de stat pe anul 2018;  

- prevederile art. 39 alin. (6) din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

- Adresa Consiliului Judetean Arad nr. 1753/26.01.2018 inregistrata la unitatea noastra sub 

numarul 317/29.01.2018 prin care au fost repartizate sume pentru sustinerea programelor de 

dezvoltare locala si sustinerea proiectelor de intrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 

2018; 

- Adresa A.J.F.P. Arad nr. ARG_STZ_415/11.01.2018  inregistrata sub nr. 136/15.01.2018 

privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adaugata pentru bugetele locale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2018; 

- Adresa A.J.F.P. Arad nr.  ARG_STZ_350/10.01.2018, inregistrata sub nr. 108/10.01.2018, 

privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adaugata pentru bugetele locale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 si estimari 

pentru 2019-2021; 

- Adresa A.J.F.P. Arad nr.  ARG_STZ_890/31.01.2018, inregistrata sub nr. 398/01.02.2018, 

privind repartizarea pe trimestre a sumelor alocate din taxa pe valoare adaugata si a sumelor 

alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit; 

- Adresa A.J.F.P. Arad nr.  ARG_STZ_1005/06.02.2018, inregistrata sub nr. 445/06.02.2018, 

privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare 

adaugata pentru finnatarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor aprobate prin legea 

bugetului de stat pe anul 2018; 

- prevederile art. 36 alin. 2 lit. b si alin. 4 lit. a din Legea nr.215/2001, privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 121 din Constitutia Romaniei,  

            In temeiul art.45, alin 2 lit. a din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1.   Se aproba bugetul Consiliului Local Ususau pe anul 2017, conform anexei care face parte 

integrantă din prezentul proiect de hotarare. 

Art.2.   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se  incredinteaza  Dl ȚOLE FLORIN - 

primarul  comunei Ususau și compartimentul contabilitate din Primăria Comunei Ususău. 

  Art.3.    Prezenta hotărâre se va comunica  cu : 

- Instituţia Prefectului –Judeţul Arad – Serviciul Juridic si Contencios Administrativ – 

Compartimentul Controlul Legalitatii Actelor si Contencios; 

- D–l  TOLE FLORIN, primarul  comunei Ususau ; 

- D-na PĂCURAR MONICA, contabila primariei Ususau; 

- AJFP Arad ; 

- Trezoreria Lipova. 

        INTOCMIT,                                        AVIZAT LEGALITATEA SECRETAR, 

              ȚOLE FLORIN - PRIMAR                                 Jr. ROŞIANU MIHAIELA IOANA 


