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              H O T A R A R E A   NR. 22 

                                                              din 13.05.2019 

Privind:  aprobarea bugetului local al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 2019. 

 
     Consiliul Local al Comunei Viziru, Judetul Braila, intrunit in sedinta Ordinara la data 
de 13.05.2019; 
 Avand in vedere : 

• Referatul compartimentului financiar-contabil nr.4257/2019; 
• Prevederile art.25, art.26, art.27, art.32, art.34, art.44, alin.(4) din Legea 

nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

• Prevederile art.26, art.27, art.28,  art.29 din  Legea nr.500/2002 privind finantele 
publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Prevederile Legii Bugetului de stat nr.50/2019; 
• Nota de fundamentare a  Primarului Comunei  Viziru; 
• Avizul comisiilor de specialitate; 
• Avizul secretarului de comuna ; 

 
In baza prevederilor art. 45, alin.( 1 ) si alin.( 2 ), precum si cele ale art. 115,             

alin. ( 1 ),  lit. b) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare 
 

H O T A R A S T E : 

Art.1.  Se aproba - bugetul local al comunei Viziru, pe anul 2019, conform anexei 
nr.1 la prezenta Hotarare . 

                 
Art.2. Aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se asigura de catre Primarul 

Comunei  Viziru, Judetul Braila prin compartimentele de specialitate. 
 
Art.3. Prezenta Hotarare se comunica, in mod obligatoriu, prin intermediul 

Secretarului Comunei Viziru, in termenul prevazut de lege, Primarului Comunei Viziru, 
Compartimentului contabilitate, taxe, impozite si achizitii publice, Institutiei Prefectului 
Judetului Braila si se aduce la cunostinta publica prin afisarea la sediul institutiei, precum si 
prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.primariaviziru.ro. 

 
 
Prezenta hotararea a fost adoptata cu un nr. de 14 voturi “Pentru”,  --- voturi impotriva, ---  abtineri.  
La lucrarile sedintei au participat un nr. de 15 consilieri locali din cei 15 consilieri in functie. 
 
                     PRESEDINTE DE SEDINTA,                                             CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                                              SECRETAR    
                                  LIPAN DANUT     DRAGOS SILVIU LUNGU   
















































