ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA

COMUNAYLADENI'
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
CU PRIVIRE LA APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

COMUNEI VLADENI, JUDETUL DAMBOVITA

Consiliul Local al comunei Vltrdeni, judeful Dffmbovifa intrunit
ordinari din data de 29,03,2019,
Avdnd

in

AL

qedin(a

?n vedere:

- referatul de aprobare al Primarului comunei Vl6deni

nr.

din
, doamna Poqircd Maria, cu privire la necesitatea aprobdrii bugetului de veirituri
Ei cheltuieli al comunei Vlddeni judeful D6mbovifa pentru anul 2019.
- raportul compartimentului Buget-Contabilitate inregistrat sub
,din cadrul Instituliei primarului
comunei Vlddeni privind bugetul de venituri gi cheltuieli al comunei pentru anul
20t9.
- adresa A.N.A.F. nr. 27380 din 20.03.2019 privind repartizarea sumelor
defalcate din venituri ale bugetului de stat.
Hotdr6rea Consiliului Jude{ean Ddmbovila, nr.40 din 22.03.2019
privind repartizarea sumelor alocate din p54i defalcate din impozitul pe venit si
repartizarea acestora pe anul 2019.
- articolul 39 din legea nr. 27312006 privind finanfele publice locale,
modifi catd gi completati.
- prevederile Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019
- avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local Vlideni, Judetul
DAmbovila.

nr.

din

-

intemeiulart.45 alin. I Siart. I15 alin.l,lit.3, dinLegeanr.215/2001 a

administraliei publice locale, cu modificdrile si completdrile ulterioare privind
adminis tr a\ia pub lic d lo c al d.
HoTARA$TE:

Art.l:Seaprob5bugetullocaldeveniturigicheltuielial.comunei

Vl6deni, judegul D-Ambovila conform anexelor ata$ate care fac parte integrantE
din Hot6r6rea Consiliului Local.

Art, 2: Cu ducerea la indeplinire a H.C.L. Vlddeni este responsabil
Primarul comunei prin compartimentele instituliei, iar cu comunicarea cdtre
instituliile stabilite de lege qi a persoanelor interesate, secretarul UAT, Bucgi
Adrian.

Ir)

A

V]ZATDE LEGALITATE,
SECRETAR,
BUC$A

tt,
Nr,.. og
Data...L8,

ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
COMUNA VLADENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
CU PRIYIRE LA APROBAREA REGULAMENTULUI DE tr'UNCTIONARE,
PROCEDURILOR DE LUCRU SI PROGRAMULTII DE ACTIYITATI AL

BIBLIOTECII COMUNALE VLADENI, JUDETUL DAMBOYITA

Av nd fu vedere:

-

referatul

de

aprobare

al

Primarului Comunei Vladeni, judetul
Dambovita, doamna Maria Posirca in calitate de iniliator al prezentului proiect
de H.C.L pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a
Bibliotecii Comunale Vladeni
- referatul bibliotecarului comunei Vladeni, doamna Nistor Georget4 cu
privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Bibliotecii
Comunale Vladeni
- prevederile Legii rc.33 412002, republicata, Legea Bibliotecilor
- avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Vladeni

in temeiul art. 45 alin. t si trt. tls atin.l lit. b, din Legea administratiei
publice locale
HOTARASTE:

Art.

l:

Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Bibliotecii

Comunale Vladeni.
Art. 2: Se aproba Procedura operationala privind relatiile cu publicul al
Bibliotecii Comunale Vladeni'
Art.3: In ducerea la indeplinire a H.C.L. Vladeni este responsabil
doamna Nistor Georgeta, iar in comunicareb cdtre institutiile stabilite de lege 9i
a persoanelor interesate, secretaxul U.A'T, Bucq[ Adrian'

tfi4

N....1 0

Data

VIZAT DE LEG

S

PRESED

J

a
o

SECRETAR,
ADRIAN BUCSA

