ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SFANTU GHEORGHE
HOTARARE
privind aprobarea contului anual de executie
a bugetului local Sfantu Gheorghe pe anul 2014
Consiliul local Sfantu Gheorghe , judet Ialomita , intrunit in sedinta ordinara din data
de 05.03.2015
Avand in vedere :
- expunerea de motive a primarului nr.456 din 11.02.2015
Examinand :
- raportul contabilului inregistrat sub nr.472 din 12.02.2015
- avizul de legalitate al secretarului nr. 511 din 16.02.2015
- raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local nr.8 din 26.02.2015
In conformitate cu :
prevederile cap V .” Încheierea execuţiei bugetelor locale şi operaţiuni specifice
unităţilor administrativ-teritoriale “ al Ordinului nr.1780 din 19 decembrie 2014 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014,
modificat si completat ;
- prevederile art.39 alin.(1) lit.c) din Legea contabilitatii nr.82/1991 ,republicata , cu
modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile art.49 ,art.57, art.58 alin.(1) si art.60 din Legea nr.273/29.06.2006
privind finantele publice locale , modificata si completata ;
prevederile art. 36 alin.(4) lit.a) coroborat cu art.45 alin 1) din Legea 215/2001 a
administratiei publice locale , republicata ,modificata si completata
HOTARASTE:
ART.1 Se aproba contul anual de execuţie a bugetului local Sfantu Gheorghe pe anul
2014 , în următoarea structura:
a) la venituri:
- prevederi bugetare iniţiale – 1.670.168 lei
- prevederi bugetare definitive – 2.005.668 lei
- încasări realizate – 1.969.074 lei
b) la cheltuieli:
- credite bugetare iniţiale – 1.670.168 lei
- credite bugetare definitive – 2.004.625 lei
- plăţi efectuate – 1.942.700 lei
ART.2 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin grija secretarului , prin
afisare la sediul primariei si in locurile publice .
ART.3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul
localitatii si serviciul contabilitate .
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