
ROMANIA
CONSITIUL LOCAL MU E,REASCA

Judetul Valcea

HOTARAREA NR. 38/ 20ls
Privitor la: aprobarea contului de executie al bugetului local

pe trimestrul al ll-lea al anului 2015

Consiliul Local al comunei lYuereasca, judetul Valcea, intrunit in sedinta de
lucru ordinara din data de 08.07.2015, la care participa un numar de Io
consilieri, din totalul de 11.

Vazand ca prin votul majoritatii domnul Chirita lvihai a fost ales presedinte
de sedinta, in conditlile art. 35 din Legea numarul 2I5l2O0I republicata privind
administratia DUblica 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 lvluereasca, precum si raportul de
specialitate inregistrat sub nr.4005 din 30.06.2015, prin care se propune initierea
unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie al bugetului
local pe trimestrul al Il-lea al anului 2015

Vazand si raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare intocmit de
secretarul unitatli administrative

Vazand ca s-au respectat principiile transparentei in procesul de elaborare
a proiectelor, actelor normative conform art.7 din Legea nr.52/2003 privind
transparenta decizionala in administratia publica prin afisarea la sediul Consiliului
Local a proiectului de hotarare cu privire la aprobarea contului de exbcutie al
bugetului local pe trimestrul al ll-lea al anului 2015, conform procesului verbal
nr.4006/30.06.201 5.

Avand in vedere ca prin Hotararea Consiliului Local nr.9/2015 au fost
aprobate bugetul local si lista de investitii pe anul 2015

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

In temeiul art.36, alin.(2), lit.b) si alin.(4), tit.a) si art.45 alin. (2) tit. a)
din legea 2l5l 2007, republicata privind administratia publica locala, cu
modiflcarile si completarile ulterioare, cu un numar de 9 voturi "pentru,,;

I voturi "impotriva"; _ voturi "abtineri";



HOTARASTE:

Art,l Se aproba executia bugetului local pe trimestrul al ll-lea al anului
2015, care cuprinde la partea de venlturi suma de L586.424,29 lei, iar la partea

de cheltuieli suma de I.357.352.84 lei, rezultand un excedent in suma de

229.07I,45 lei, dupa cum urmeaza:
- sectiunea de functionare cu o valoare de L.2Og.424,29 lei la parlea de

venituri si 980.811,31 lei la partea de cheltuieli, rezultand un excedent in suma

de 228.612,98 lei;
- sectiunea de dezvoltare cu o valoaTe de 377.000 lei la partea de venituri

si 376.541,53 lei la partea de cheltuieli, rezultand un excedent in suma de 458,47
lel.

Art,2 Prezenta va fi comunicata tuturor persoanelor interesate.

lvluereasca, 08 iulie 2015
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