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CONSILIUL LOCAL MUEREASCA

JudetulV6lcea

HOTARAREA NR. 231 2OL8
Privitor la: incheierea exercitiului financiar pe anul 2017

Consiliul Local al comunei Muereasca, judelul V6lcea, intrunit in gedinta de
lucru ordinar5 din data de 16.03.2018, la care participd un num5r de IO
consilieri, din totalul de 11.

V5z6nd cd prin votul majorit5tii domnul Tutunaru Ion a fost ales presedinte
de sedint5, in conditiile art, 35 din Legea numdrul 2151200I republicatd privind
administratia publicd localS

LuAnd in dezbatere expunerea de motive si proiectul de hot5rdre,
prezentate de primarul comunei Muereasca, raportul comun al Comisiilor de
specialitate a Consiliului Local al comunei Muereasca, precum 9i raportul de
specialitate inregistrat sub nr.11B4 din 12.03,2018, prin care se propune inilierea
unui proiect de hot5r6re cu privire la incheierea exerciliului finanCiar pe anul
2017.

Vizdnd 9i raportul de avizare a legalitdtii proiectului de hotSr6re intocmit de
secretarul unitdtii administrative.

VEz6nd cb s-au respectat principiile transparenlei in procesul de elaborare
a proiectelor, actelor normative conform art.7 din Legea nr.52/2003 priVind
transparenla decizionalS in administratia public5 prin afigarea la sediul Consiliului
Local a proiectului de hotbrdre cu privire la incheierea exerciliului financiar pe
anul 2O 17, conform procesul ui verbal nr. 1 183 I 12.03.20t8.

In conformitate cu prevederile Legii nr.6l 2017 privind bugetul de stat pe
anul 2017 si art. 57 alin (1) din Legea nr.27312006 privind finanlele publice
locale cu modificSrile si completbrile ulterioare.

In temeiul art.36 alin(1), (2),lit.b (4), lit.c si art.45 alin (1),(2), lit.c din
Legea nr.2l5l200l privind administratia publicb locald, republicatd, cu
modificarile si completbrile ulterioare, cu un num5r de lt' voturi "pentru";

voturi "impotrivd" ; _voturi "ablineri";



HorAnAgre:

Art.1 Se aprobd contul de inchidere a exerciliului nn91ci9r pe anul 2017

care cuprinde ra partea de venituri suma de 3372.,76 mii lei, iar la paftea de

cheltuieli suma de 3360,13 mii lei, cu un excedent de 12'63 mii lei' dupd cum

urmeaza:1LO,

- secliunea de funclionare cu o valoare Oe :0,:-f,-:i .1'1.1.:lj1ji51,i;
u"nituli"rl"idgiio n,.,,11"i1; p;;.;; .n"rtri"ri, rezutrSnd un excedenr in sum6
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de42,63 mii lei;"-_,-_sec!iuneadedezvo|tarecuova|oarede338,43miileilaparteade

venituri Ei 36g,43 ,ii r"ilu-purt"a Je cheltuieli, rezult6nd un deficit de 30,00 mii

lei.
Art.2 Primarul comunei Muereasca, va asigura adu9e.19a. la.indeplinire a

prezentei hotbriri prln-iniermeOlul compartimentllui contabilitate, iar secretarul

comunei va asigura .o..nrni.uruu acesteia Institutiei Prefectului - Judelul V6lcea

tn vederea exercitdrii .oni.tutui de legalitate' primarului :ot,11"1-M'ureasca'
compartimentutui respon's.Oif .r prn"r"i in executare 9i aducerea la cunostinla

publicd prin afigare la sediul Consiliului Local'
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