
ROMANIA 
J U D E T U L B U Z A U 

CONSILIUL L O C A L A L ORA§ULUI NEHOIU 
Str. Aleea Merilor nr. 2-4, Nehoiu 125100, judetul Buzau 

Telefon: 0238/554.548; Fax: 0238/554.541 

HOTARARE 
privind aprobarea bugetului de venituri §i cheltuieli al 

ora§ului Nehoiu pe anul 2014 

Consiliul Local al ora§ului Nehoiu, judetul Buzau. 

Avand Tn vedere: 
- expunerea de motive a Primarului orasului Nehoiu, Tnregistrata cu nr. 887 / 

24.01.2014; 
- prevederile art. 4 - 8 din Legea nr. 356/2013 privind Legea bugetului de 

stat pe anul 2014; 
- prevederile art. 29 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 

locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Hotararile Consiliului Judetean Buzau nr. 1, 2 sj 3 /2014; 
- Decizia nr. 1/2014 a §efului A.J.F.P Buzau privind aprobarea sumelor 

defalcate din T.V.A pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor si municipiilor; 

- raportul Biroului „Buget, finante, contabilitate. Taxe si impozite locale" nr. 
886/24.01.2014; 

- prevederile Legii nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare, 
In temeiul art. 45, alin. 1, sj art. 115, lit. b, din Legea nr. 215/2001 a 

Administratiei Publice Locale, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

H O T A R A § T E : 

Art. 1. Se aproba bugetul local al orasului Nehoiu pe anul 2014, conform 
anexelor nr. 1, 2 si 3 la prezenta hotarare. 

Art. 2. Se aproba preluarea, prin protocol, de catre unitatile de 
Tnvatamant „Liceul Teoretic Nicolae lorga" si „§coala Gimnaziala 
Nehoiu" a microbuzelor scolare. 

Art. 3. Executivul orasului Nehoiu va duce la Tndeplin 
prezentei hotarari. 



Art. 4. Secretarul orasului Nehoiu va afisa prezenta hotarare pentru 
aducere la cunostinta publica si o va comunica persoanelor si 
autoritatilor interesate. 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu 15 voturi "pentru", - "impotriva", 1 
„abtineri" din totalul de16 consilieri in functie prezenti 


