ROMANIA
CONSILIUL LOCAI MUEREASCA
Judetul Valcea
HOTARAREA NR.20l 2015
Privitor lar incheierea exercitiului financiar De anul 2014
Consiliul Local al comunei Muereasca, judetul Valcea, intrunit in sedinta de
lucru ordinara din data de 30,04.2015, la care pafticipa un numar de /o
consilieri, din totalill de 11.
Vazand ca prin votul majoritatii doamna Calin Marina a fost aleasa
presedinte de sedinta, in conditiile aft. 35 din Legea numarul 27512001
republicata privind administratia publica locala
Luand in dezbatere expunerea de motive si proiectul de hotarare/
prezentate de primarul comunei Muereasca, raportul comun al Comisiilor de
specialitate a Consiliului Local al comunei lYuereasca, precum
raportul de
specialitate inregistrat sub nr.1916 din 21.04.2015, prin care se propune initierea
unui proiect de hotarare cu privire la incheierea exercitiului financiar pe anul
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Vazand si rapodul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare intocmit de
secretarul unitatii administrative.
Vazand ca s-au respectat principiile transparentei in procesul de elaborare
a proiectelor, actelor normative conform aft.7 din Legea nr.52l2003 privind
transparenta decizionala in administratia publica prin afisarea la sediul Consiliului
Local a proiectului de hotarare cu privire la incheierea exercitiului financiar pe
anul 2014, conform procesului verba l n r. 1997 1 24.04.2015.
In conformitate cu prevederile Legii nr.356/ 2013 privind bugetul de stat pe
anul 2014 si legea nr.27312006 privind finantele publice locale cu modificarile si
comDletarile ulterioare.

In temeiul art.36 alin(1), (2),lit.b (4), lit.c si aft.45 atin (1),(2), lit.c din
Legea nr,215/2001 privind administratia publica locala. republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, cu un numar de
voturi "impotriva";
voturi "abtineri,,;
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voturi "pentru";

HOTARASTE:
Art.1 Se aproba contul de inchidere a exercitiului financiar De anul 2014
care cuprinde la partea de venituri suma de 3222,25 mii lei, iar la paftea de
cheltuieli suma de 3030,15 mii lei, cu un excedent de 192,10 mii lei.
Art,2 Prezenta va fi comunicata tuturor persoanelor interesate.

Contrasemneaza

SECRETA&
Draqoescu Elena
lYuereasca, 3O
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