
ROMANIA
CONSILIUL LOCAL MUEREASCA

Judetul Valcea

HOTARAREA NR. ZOfZOT
Privitor la: aprobarea contului de ex6cutie al bugetului local

pe trimestrul III al anului 2016

Consiliul Local al comunei Muereasca, judetul Valcea, intrunit in sedinta de
lucru ordinara din data de 26.10.2016, la iare participa un numar de /0
consilieri, din totalul de 11.

Vazand ca prin votul majoritatii domnul Dulca
de sedinta, in conditiile art. 35 din Legea numarul
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 Muereasca, precum si raportul de
specialitate inregistrat sub nr. 4733 din 18.10.2016, prin care qe propune
initierea unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului de.execuiie al
bugetului local pe trimestrul III al anului 2016

Vazand si raportul de avizare a legalitatii proiectului 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.5212003 privind
transparenta ddcizionala in administratia publica prin afisirea la sediul Consiliului
Local a proiectului de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie al
bugetului local pe trimestrul III al anului Z.O\O, conform procesului verbal
nr,474I /18.10.2016.

Avand in vedere ca prin Hotararea Consiliului Local nr.2l20L6 au fost
aprobate bugetul local si lista de investitii pe anul 2016

In conformitate cu prevederile art,49, alin.(12) din Legea nr.27312006
privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul art. 36, alin,(2), lit.b) si alin.(4), lit.a) si art. 45 alin. (2) tit. a)din legea 2Lsl 2001, republicata privind administratia publica locjla, cu
modificarile si completarile ulterioare, cu un numar de /b voturi .,pentru;1

voturi "impotriva" ; _voturi,'abtineri,,;

Vasile a fost ales presedinte
2L51200I republicata privind



HOTARASTE:

Art'l se aproba contul de executie al bugetului local pe trimestrul III alanului 20L6, care cuprinde la partea de venituri iuma de 4.219.91g,86 lei, iar lapartea de cheltuieli suma de3.787,587,4'0 leL rezuttand un excedent in suma de432,33L,46 lei, dupa cum urmeaza:
- sectiunea de functionare cu o valoare de 2.033.363,90 lei la partea devenituri si r'787,225,96lei la partea de cheltuieli, rezultand un exceoent in sumade 246,L37,94 lei; '

- sectiunea de dezvoltare cu o valoare 9u 2.186.554,g6 lei la partea devenituri si 2'000'36!,44lei la partea de cheltuieli, rezultanJ un exceoent jn sumade 186,193,52 lei.
Art'2 Primarul comunei Muereasca, va asigura aducerea la indeplinire aprezentei hotarari prin intermediul compartimentutui contabilitate, iar secretarulcomunei va asigura comunicarea acesteia Institutiei prefectului - Judetul Valceain vederea exercitarii controlului de tegatiiai;, primarului comunei Muereasca,compartimentului responsabil cu punerea in executare si aducerea la cunostintapublica prin afisare ra sediur consiiiurui Locar.
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