
ROMANIA
CONSITIUL LOCAL MUEREASCA

Judetul Valcea

HOTARAREA NR.30/ 2015
Privitor la: aprobarea contului de executie al

pe trimestrul I al anului 2015
bugetului local

Consiliul Local al comunei I\4uereasca, iudetul Valcea, intrunit in sedinta de
lucru ordinara din data de 28.05.2015, la ;are participa'un numar d; l/
consilieri, din totalul de 11.

proiectul de hotarare,
comun al Comisiilor de
precum si raportul de

care se propune initierea
de executie al bugetului

, V,.ulung ca prin votul majoritatii domnul Chirita Mihai a fost ales presedinte
oe seolnra' rn conditiire ad. 35 din Legea numarul 27512007 republicata privind
administratia publica locala

Luand in dezbatere expunerea de motive si
prezentate de primarul comunei lyuereasca, rapoftul
specialitate a Consiliului Local al comunei l4uereasca,
specialitate inregistrat sub nr.3399 din 26.05.2015. Drin
unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea contulul
local pe trimestrul I al anului 2015

vazand si raportur de avizare a regaritatii proiecturui de hotarare intocmit de
secretarul unitatii administrative.

Vazand ca s-au respectat principiile transparentei in procesul de elaborarea proiectelor, actelor normative conform art.7 din Legea nr.52/2003 privind
transparenta decizionara in administratia pubrica prin afisirea Ia sediur Consiliurui
Local a proiectului de hotarare cu privire ra apiobarea conturui de executie albuqetulul local pe trimestrul I al anului 2015, conform procesului verbal
nr.3400/26.05.2015.

Avand in vedere ca prin Hotararea Consiliului Local
aprobate bugetul local si lista de investitii pe anul 2015

In^ conformitate cu prevederile at.49, alin.(12) din Legea nr.Zt3/ZOO6
privind finantele publice locale cu modificarlle si completarile ulterioare.

,,- ]1 l"l.j:l,uT::6, atin.(2), tit.b) si atin.(4), lii.a) si art.4s atin. (2) rit. a)dln..legea 275/ 200L, repubricata privind administratia. pubrica tocita, cu
modificarile si completarile ulterioare, cu un numar de / | ' voturi ,.pentru,,;
.-.- voturi "impotriva"; _ voturi '.abtineri,,;

nr.9/2015 au fost



HOTARASTE:

Art.1 Se aproba executia bugetului local pe trimestrul I al anului 2015'

care cuprinde la partea de venituri suma de 818 850,77 lei, iar la paftea de

cheltuieii suma de 510.450,54 lei, cu un excedent de 308 400,23 lei Sumele

aprobate sunt pentru sectiunea de functionare; in cadrul sectiunii de dezvoltare

nu se inregistreaza venituri si cheltuieli.

Art.-2 Prezenta va fi comunicata tuturor persoanelor interesate'

PRESEDI

Muereasca, 28 mai 2015

Contrasemneaza
SECRETA&

Dragoescu Elena
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