ROMÂNIA
JUDEŢUL VÂLCEA
COMUNA BOISOARA
CONSILIUL LOCAL
LEGISLATURA 2016 – 2020
H O T Ă R Â R E A nr. 36
PRIVIND : aprobarea contului de executie bugetara pentru timestrul II al anului

2016 Consiliul Local al comunei Boisoara, judetul Valcea, in sedinta ordinara din
11.10.2016;
Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Boisoara nr.16 din
07.09.2016 doamnul consilier Baciu Emil a fost aleas preşedinte de şedinţă;
Avand in vedere: - Expunerea de motive a primarului comunei Boisoara, domnul
Sandulache Mihai;
- Raportul de specialitate al compartimentului contabilitate nr. 2576 din
29.09.2016;
Având în vedere raportul comun de avizare ale comisiei pentru programe de
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi
privat al localităţii, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi
comerţ, al comisiei pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială,
activităţi sportive şi de agrement înregistrat la şi al comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice şi a drepturilor
cetăţenilor ,prin care se avizează favorabil proiectul de hotărâre;
- Avizul pentru legalitate dat de secretarul comunei proiectuliui de hotarare ;
- Prevederile art.49, alin(12) , art.73 , alin(3) din Legea nr. 273/2006 privind
finantele publice locale, modificata si completata ulterior,
In temeiul prevederilor art. 36, alin2,lit.”b”coroborat cu alin 4,lit.”a”si ale art. 45
alin.2,lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala.
HOTARARE
Art.1 Se aproba contul de executie bugetara a Consiliului Local Boisoara, avand
la partea de venituri suma de 986.043 lei , la partea de cheltuieli suma de 935.559
lei,excedent 50.484 lei.
La bugetul din institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii
din bugetul local avand la partea de venituri suma de 50.026 lei iar la partea de
cheltuieli suma de 47.404 lei, excedent 2.622 lei
Art.2 Primarul prin compartimentul financiar – contabil vor urmari efectuarea
tuturor operatiunilor in evidenta conturilor.

Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija secretarului comunei Boisoara,
Institutiei Prefectului- Judetul Valcea, primarului si compartimentului contabilitate
din cadrul primariei .
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