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CONSILIUL LOCAL MUEREASCA

JudelulV6lcea

HoTARAREA NR. 44lzoL9
Privitor la: aprobarea contului de execulie al bugetului

local pe trimestrul II al anului 20lg

consiliul Local al comunei Muereasca, judelul V6lcea, intrunit in
sedinla de lucru ordinar5 din data de 24.07.2018, la care participd un
numbr de // consilieri, din totalul de 11.

Vbz6nd ci prin Hot5rarea consiriurui Locar nr.38/2018 domnul
consilier local verzescu Augustin, a fost ales pregedinte de gedint5 pentru
perioada iunie - august 2018

Lu6nd in discutie :

Expunerea de motive nr. 3089/16.07.zorg 9i proiectul de hotdrdre
prezentate de primarul localitdtii,

Rapoftul de specialitate intocmit de compartimentul contabilitate
din cadrul Primdriei comunei Muereasca inregistrat sub nr,3090/16.07.2018
prin care se propune initierea unui proiect de hot5r,6re cu privire la
aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul II al anului
2018

Rapoaftele de avizare ale comisiilor reunite; prin care se
propune admiterea proiectului de hot5rSre, cu aviz favorabil

Rapoftul de avizare a legalitilii proiectului de hotbr6re intocmit
de secretarul comunei Muereasca inregistrat sub nr,31g6 I 24.07.20L8

vdz6nd cE s-au respectat principiile transparenlei in procesul de
elaborare a proiectelor, actelor normative conform art.7 din Leqea
nr.5212003 privind transparenla decizionald in administratia public5 frin
afigarea la sediul consiliului Local a proiectului de hot5r6re cu Drivire la
aprobarea contului de execulie al bugetului local pe trimestrul II al anului
2018, conform procesului verbal nr.309I l16.07.2OLB.

Avdnd in vedere cd prin Hot5r6rea Consiliului Local nr,U2018 au fost
aprobate bugetul local si lista de investitii pe anul 2018In conformitate cu prevederile art.49, alin.(12) din Legea
nr.27312006 privind finantele publice locale cu modificarile si completdrile
ulterioare.



In temeiul art, 36, atin.(2), tit b) 9i atin.(4), tit.a) 9i aft. 45 alin. (2) tit,
a) din Legea 2t5l 200r,..republicatd privind aoministialia pubtic5 tocatd, cu
modificS.rile 9i completdrile ulterioare, cu un num6r de / / voturi
"pentru"; voturi "impotrivS"; _ voturi ,.abtineriJ
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HorAnAgre:
Art.1 Se aprob5 contul de execulie al bugetului local pe trimestrul II

al anului 2018, care cuprinde la paftea de venlturi suma de 1.g19.312,g1
lei, iar la partea de cheltuieli suma de r.444.033,3g lei, rezult6nd un
excedent in sumS de 375.279,43 lei, dupd cum urmeazE:

- secliunea de funclionare cu o valoare de r.632.662,81 lei la paftea
de venituri si t.259.7L2,43 lei la partea de cheltuieli, rezultdnd un excedent
in sumd de 372.950,38 lei;

- secliunea de dezvoltare cu o valoare de 186.650,00 lei la paftea de
venituli si 184.320,95 lei la paftea de cheltuieli rezult6nd un excedent in
sum5 de 2.329,05 lei.

Aft.2 Primarul comunei Muereasca, va asigura aducerea ra
indeplinire a prezentei hot5rdri prin intermediuf compartimentutui
contabilitate, iar secretarul comunei va asigura comunicarea acesteia
Instituliei Prefectului - Judetul V6lcea in vedeiea exercitdrii controlului de
legalitate, primarului comunei Muereasca, compaftimentului responsabil cu
punerea in executare 9i aducerea la cunostinla public5 prin afigare la sediul
Consiliului Local.

Muereascd, 24 iulie 2018
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