
ROMANIA
CONSILIUL LOCAL MUEREASCA

JudetulVilcea

HOTARAREA NR. 33/2018
Privitor la: aprobarea contului de execulie al bugetului local

pe trimestrul I al anului 2018

Consiliul Local al comunei Muereasca, judelul V6lcea, intrunit in sedinta de
lucru ordinar5 din data de 26.04.2018, la care particip5 un numdr de ll
consilieri, din totalul de 11.

V5z5nd cE prin votul majoritSlii domnulTutunaru Ion a fost ales pregedinte
de 9edint5, in conditiile art. 35 din Legea numirul 2t51200I republicatd privind
administralia public5 localS

Lu6nd in dezbatere expunerea de motive 9i proiectul de hot5rdre,
prezentate de primarul comunei Muereasca, raportul comun al Comisiilor de
specialitate a Consiliului Local al comunei Mudreasca, precum 9i raportul de
specialitate inregistrat sub nr. 1831 din 23.04.20L8, prin care se propune
initierea unui proiect de hot5r6re cu privire la aprobarea contului de execulie al
bugetului local pe trimestrul I al anului 2018

V5z6nd 9i raportul de avizare a legalitSlii proiectului de hotdr6re intocmit de
secretarul unitdtii administrative,

V5z6nd cE s-au respectat principiile transparenlei in procesul de elaborare
a proiectelor, actelor normative conform aft,7 din Legea nr,5212003 privind
transparenla decizional5 in administralia public5 prin aflgarea la sediul Consiliului
Local a proiectului de hotdr6re cu privire la aprobarea contului de execulie al
bugetului local pe trimestrul I al anului 2018, conform procesuluiverbal nr.1832
123.04.20L8.

Av6nd Tn vedere cb prin Hotdr6rea Consiliului Local nr,1/2018 au fost
aprobate bugetul local si lista de investitii pe anul 2018

In conformitate cu prevederile art.49, alin.(l2) din Legea nr.27312006
privind finanlele publice locale cu modificarile gicompletbrile ulterioare.

In temeiul aft, 36, alin.(2), lit,b) si alin.(4), lit.a) 9i art. 45 alin. (2) lit, a)
din Legea 2l5l 200I, republicatb privind administralia publicd localS, cu
modific5rile 9i complet5rile ulterioare, cu un num5r de lo voturi "pentru";

voturi "?mpotrivf"; I voturi "ab!ineri";



HorAnAgre:

Art.1 Se aprobb contul de execulie al bugetului local pe trimestrul I al

anului 2018, care cuprinde la partea de venituri suma de 985.104,72lei, iar la
partea de cheltuieli suma de 64L.942,81 lei, rezult6nd un excedent in sumi de

343.161,91 lei, dupS cum urmeazS:
- secliunea de funclionare cu o valoare de 899,804,72 lei la paftea de

venituri Si 558.160,18 lei la partea de cheltuieli, rezult$nd un excedent in sumb

de 34L644,54lei;
- secliunea de dezvoltare cu o valoare de 85.300,00 lei la partea de venituri

si83.782,63 lei la paftea decheltuielirezult$nd un excedentin sum| deI'517,37
lei.

Art.2 Primarul comunei Muereasca, va asigura aducerea la indeplinire a

prezentei hotbrdri prin intermediul compartimentului contabilitate, iar secretarul
comunei va asigura comunicarea acesteia Instituliei Prefectului - Judelul VSlcea

in vederea exercitbrii controlului de legalitate, primarului comunei Muereasca,

compartimentului responsabil cu punerea in executare 9i aducerea la cunostinla
public5 prin afi9are la sediul Consiliului Local.

Muereasca, 26 aprilie 2018
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