ROMANIA

( Proiect nr.24l2OL7n

JUDETUL BVZAV
COMUNA CISLAU
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
cu privire Ia aprobarea contului de executie

bugetara pentru trimestrele I

si II

al anului 2Ol7

Consiliul local al comunei Cislau, judetul Buzau,
Avand in vedere:
- Referatul nr. 37 lg I 25.07 .2017 al biroului bugei finante
contabilitate, impozite si taxe locale si investitii publice cu
privire 1a aprobarea contului de executie;
- Expunerea de motive a primarului comunei Cislau,
inregistrata sub nr.3 7 22 I 25 .O7 I 20 L7 ;
- Raportul de specialitate nr. 3720 125,O7.2OL7 intocmit de
doamna Botan Cristina Nicoleta din cadrul biroului buget
finante contabilitate impozite si taxe locale si investitii publice;
- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale
consiliului local al comunei Cislau, inregistrate la

-

nr .37 2L I 25.07 .2017 ;
Art.2O, alin (1), 1it.c) , art 49, art 57 din Legea nr.

27312006 privind finantele publice locale, republicata cu
modificarile ulterioare.
- Prevederile art 36 alin (2) 1it. b), alin (4) lit. a), att. 45,
alin. (1), si (2) lit" a) si art 115 din legea 2+5|ZOOL a
administratiei publice locae republicata bu completarile
ulterioare si H.C.L, nr. 7 l27.O3.2ol7privind aprobarea
bugetului loca1 pentru anul 2Ol7 .
In temeiul art. 45 din Legea.administratiei publice
locale nr. 2l5l2OO 1, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare ;
HOTARASTE:

Art.1. Se aproba contul de executie bugetara al comunei Cislau,
pentru trimestrul I si al Il-lea al anului 2OL7, conform
rapoartelor de specialitate inregistrate la nr. 3720 125.O7 .2017
si nr.37 19 I 25.07 .2017
care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Biroul buget finante, contabilitate, impozite si
taxe locale si investitii publice va publica contul de executie a
bugetului local, in termenul prevazut de lege si va transmite in
format electronic contul de executie bugetara Ministerului
Administratiei si Internelor.
t
unei Cislau, va comunica
Art.3. Secret
persoanelor interesate.
prezenta hotarare au

'%
Contras"*t"ir.
Secretar delegat,
Ing Ma4i.qcean Simion
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EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la aprobarea contului de executie
bugetara pentru pentru trimestrul I si al ll-lea al anurui 2oL7,
Avand in vedere faptul ca art. 49 alin (12) din Legea nr.
27312006 privind finantele publice 1oca1e stipuleaza ca n in
lunile aprilie, iulie qi octombrie, pentru trimestrul expirat, qi
cel tdrziu in decembrie, pentru trimestrul al patrulea,
ordonatorii principali de credite au obligafia de a prezenta in
qedinld pub1ic5., spre ana)tzd qi aprobare de cd"tre autoritdlile

deliberative, execulia bugetelor intocmite pe cele doud
secliuni, cu excepfia bugetului imprumuturilor externe qi
interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu
gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetard"
locald., si faptul ca executia bugetului locat s-a efectuat in
conformitate cu prevederile Hotararilor Consiliului 1oca1 al
comunei cislau pentru aprobarea acestuia, va propun spre
dezabatere si aprobare contul de executig'pentru trimestrul I
si aI Il-lea al anului 2017,
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REFERAT

Aprob ,Primar,
Mitroiu Dumitru

- CONTABILITATT
Nr. L+P/zr*t*

Asupra proiectului de hotarare privind aprobarea contului de executie a
bugetului local pe trim I si II anul 2017

In conformitate cu prevederile art.20,alin.(1), lit.c),art.49,alin(lZ1si art.57
Legea 27312006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile
ulterioare nr.2l5l200l privind administratia publica locala ,repiblicata ,cu
modificarile si completarile ulterioare ,vaprezint spre aprobare contul de
execuutie al bugetului local al comunei Cislau pe trim I si II.
Referitor lapartea de venituri ,va informez ca pe total s-a incasat Suma de
1.303.290lei fata de un program de 1.588.300 lei iar pe trim II s-a incasat suma
de 2.88 1.243 lei fata de un program de 3.81 1 .300 lei.
Laparlea de cheltuieli pe trim. I s-a utilizat suma de 1.255.203lei fata de un
program de 1.588.300 lei iar pe trim II suma de2.873.193 lei fata de un
program de 2.881.243 lei.

Avand in vedere cele prezentate mai sus va propun sa supuneti in
Consiliul Local ,spre aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea
contului de executie a bugetului local al Comunei Cislau,pe trim I si trim
anul 2017.
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CONTABILITATE

SPECIALITATEZb'r'
Nr' b+zo / -4, ")/*
privind aprobarea contului de executie a

RArORT DE

Asupra proiectului de hotarare
bugetului local pe trim I si II anul 2017

In conformitate cu prevederile art.20,alin.(1), lit.c),art.49,alin(L2) si art.57
Legea273D0A6 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile
ulterioare nr.21512001 privind administratiapublica locala,repiblicata,cu
modificarile si completarile ulterioare ,vaprezint spre aprobare contul de
execuutie al bugetului local al comunei Cislau pe trim I si II"
Referitor lapafieade venitui ,vainformez ca pe total s-a incasat suma de
L.303.2901ei fata de un program de 1.588.300 lei iar pe trim II s-a incasat suma
de 2.88 I .243 lei fata de un program de 3.81 1 .300 lei.
Laparteade cheltuieli pe trim. I s-a utilizat suma de 1.255.203Lei fata de un
program de 1.588.300 lei iar pe trim II suma de 2.873.193 lei fata de un
program de 2.881.243 lei.

Avand in vedere cele prezentate mai sus va propun sa aprobati contul
de executie a bugetului local al Comunei Cislau,pe trim I si trim II anul
2017
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