ROMÂNIA
JUDEŢUL VÂLCEA
COMUNA BOISOARA
CONSILIUL LOCAL
LEGISLATURA 2016 – 2020

H O T Ă R Â R E A NR. 18
PRIVIND : aprobarea contului de executie bugetara pentru timestrul IV al anului 2016;
Avand in vedere:

Consiliul Local Boisoara intrunit in sedinta ordinara pe luna martie 2017, la
care participa un nr. de 8 consilieri din totalul de 9 in functie;
Vazand ca prin Hotararea Consiliului local nr. 15 din 17.03.2017 dl. Giurescu
Paul, a fost ales presedint de sedinta;
Avand in vedere :
- expunerea de motive inregistrata sub nr. 739/13.03.2017, a primarului comunei
Boisoara, domnul Sandulache Mihai;
- Raportul de specialitate al compartimentului contabilitate nr. 740 din
13.03.2017;
- rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Boisoara,
pentru dezvoltare economico- sociala, buget finante, administrarea
domeniului public si privat al localitatii, protectia mediului, servici si
comert, pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitatii
sportive si de agrement, pentru administratia publica locala, juridica,
apararea ordini si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, prin care se
propune admiterea proiectului de hotarare ;
- 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, cu un
număr de 8 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă” şi - „abţineri”, adoptă următoarea:

HOTARARE

Art.1 Se aproba contul de executie bugetara a Consiliului Local Boisoara, avand
la partea de venituri suma de 1.818.404 lei , la partea de cheltuieli suma de
1.892.532 lei, deficit 74.128 lei.
La bugetul din institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii
din bugetul local avand la partea de venituri suma de 90.819 lei iar la partea de
cheltuieli suma de 99.501 lei, defict 8.682 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 .

PRESEDINTE DE SEDINTA,
GIURESCU PAUL

Boisoara 17.03.2017

CONTRASEMNEAZA
p. SECRETAR,
MOHANU MARIOARA

