
CONSILIUL LOCAL ALUNU
JUDETUL VALCEA

HOTARAREA NR.79
Privitoare la:
Aprobarea Proiectului de buget al comunei Alunu pentru anul 2019 si
estimdrile pentru anii 2020-2022.

Consiliul Local Alunu, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinar[ din
data de 31.10.2018, la care participb un numlr de 13 consilieri locali din
totalul de 13 consilieri locali in funcfie;

Avand in vedere hotararea Consiliului Local Alunu, Judetul Valcea
nr. 65 din 13.09.2018, prin care d-na Trdsciu Aurelia a fost aleasd
presedintele sedintei pe o perioadd de trei luni;

Avand in vedere:
- referatul d-nei Ungureanu Eugeni4 inspector in cadrut aparatului

de specialitate al primarului com. Alunu, Judetul Valcea, inregistrat sub
ru.t2396 din 19.10.2018, prin care propune aprobarea Proiectului de buget
al comunei Alunu pentru anul 2019 gi estimdrile pentru anii2020-2022;

- expunerea de motive inregistratii sub nr. 12397 din 19.10.2018
intocmitil de viceprimarul comunei Alunu, Judeful V6lcea;

Avand in vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul
Consiliului Local Alunu, Judetul Valcea;

Tinand seama de raportul de avizare sub aspectul legalitatii a
proiecfului de hotarare intocmit de secretarul comunei;

In conformitate cu prevederile art.38 din Legea ru.2BDa06 privind
finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterione; art.36,
ahn. (a) htera "a" din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
locala;

In temeiul afi. 45 alin.(l) din Legea ru.215/2001 privind administratia
publica local4 cu un numdr de 13 voturi pentru, adoptE urmatoarea:

HOTARARE

Art.l. Se aprob[ Proiectul de buget al comunei Alunu pentru anul
2019 qi estimirile pentru anii2020-2022, conform anexelor.

Att.z. Primarul qi viceprimarul comunei Alunu, Judetul valcea vor
asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, informand
Consiliul Local asupra modului de indeplinire.

Art.3. Prezenta hotarare se va comunica: Institu{iei Prefectului-Jude{ut
Valce4 Directiei Generale a Finantelor Publice Valce4 primarului comunei
Alunu,compartimentului contabititate qi inspeclie fiscali din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Alunu si se va afiga la
sediul Consiliului Local Alunu, Judetul Valcea.

Alunu la:
31.10.2018
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