ROMANIA

JUDETUL BVZAV
COMUNA CISLAU
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE

cuprivirelaaprobareacontuluideexecutie
bugetara pentru trimestrul I si al ll-lea al anului 2oL7
consiliul local al comunei cisiau, judetul Buzau,
Avand in vedere
- Referatul nr,37Ig 125,O7 .2O17 aJ biroului buget
finante contabilitate, impozite si taxe locale si investitii publice
cu privire la aprobarea contului de executie;
Bxpunereademotiveaprimaruluicomunei
Cislau, inregistrata
sub NR. 372 2 I 25.O7 .2017
:

-

du.pottul de specialitate nr'372o 125'O7 '2OL7

intocmit de
doamna Botan Cristina Nicoleta din cadrul biroului buget
finante contabilitate tmpozite si taxe locale si investitii publice;
- Rapoartele d,e avtzate ale Comisiilor de
sPecialitate ale Consiliului
local al comunei Cislau, inregistrate la

nr' 3721125'O7

-Art.2O,a1in(1),lit.c),art49,art57dinLegeanr'

2OI7

27312006 privind finantele publice locale, republicata cu
modificarile ulterioare.
locale
- Art. 38 litera d) din Legea administratiei publice
- Prevederile art 36 alin [2) lit. b), alin (4) lit. a) art. 45,
a1in. (1), si (2) lit. a) si art 115 din legea 2LSl2OOl a
administratiei pubiice iocae republicata cu completarile
ulterioare si H.c.L nr. 7 I 27 .O3,2)I7prvind aprobarea
bugetului ioca-l Pentru anul 2017

In temeiul art. 45 din Legea administratiei publice
iocale nr. 2rsl2oo1, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare

;

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba contui de executie bugetara al comunei cis.[au,

pentru trimestrul

I si ar ll-lea al anului zotz, conform
rapoartelor de specialitate inregistrate la nr. 3720 2s.or.2or7
I
si nr 3719 /25.07 .2OI7
care fac parte

integranta din prezenta hotarare.
Art,2, Biroul buget finante, contabilitate, irnpozite si taxe
locale si investitii pubtice va publica contul de executie a
bugetului local, in termenul prevazut de lege si va transmite in
format electronic contul de executie bugetara Ministeruiui

Administratiei si Internelor.
Art.3. Secretarul c
hotarare autoritatilor

u, va comunica preze.nta
teresate.

sedinta,
ol,

tantin
Nr. 21

Cislau, 3t.O7.2OLz

Contrasemneaza ,
Secretat ;filegat,
Ing. Matf"htfimion
,:/

Aceasta hotarare

fost

a
adoptata de consiliul local al comunei cislau in sedinta din
data de
31.07.2o\7 cu respectarea art.45 alin. (1), (2) sau (3) din t
rrr.zrs /2oor, a administratiei
publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de "g..
9 voturi pentrrr,'"., __o_lrrrfor.rur,,
cu ---3 votun abtineri (Luntraru Vasile, coman lon. coman constantin
din numarui total de
l3 consilie. in functie si 12 consilieri prezentr ra sedinta
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ROMANIA
JUDETUL BVZAV
COMUNA CISLAU
PRIMAR
NR. 3722 | 25.07.2O]-7

EXPUNERE DE MOTIVE

cu privire la aprobarea contului de
executie
bugetara pentru purri", trimestruI I

si aI rl-rea ar anurui 2orz,

Avand in vedere faptur ca art. 49 arin
273/2006 privind finaniele pubrice rocare (12) din Legea nr.
stipureaza ca n in
lunile aprilie, iurie qi octombrie, p.l*
trimestrur expirat, qi
cel tdrziu in decembrie, pentru trimestrur
al patrurea,
ordonatorii principali de creditg au
de a prezenta in
qedinfd publicd, spre anaJizd gi
"uiG"li"
aprob*?
a.
cdtre .rrt*ita1it"
deliberative,

execulia bugetelor intocmite pe
cele doud
secfiuni, cll exceplia bugltului imprumuturil0r
externe qi
interne, cu scopur-de u. ,.Ei-ensiona
chertuierile
in raport cu
gradul de corectare a venituritor,
rectificare
fri,
bugetard.
locald u si faptul ca executia bugetului
rocar
s_a efectuat in
conforrnitate cu prevederile Hotararilor
consiliului l0cal al
comunei cislau pentru
_

aprobarea acestuia, va propun spre
dezabatere si aprobare
de executie pentru trimestrur I
si al Il-lea al anului 20IT."orrtrr
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ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA CISLAU
SERVICIUL FINANCIAR
REFERAT

Aprob ,Primar,
Mitroiu Dumitru

- CONTABILITATF
Nr. ulg/zrcr

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

In conformitate cu prevederile afi,.20,alin.(l), lit.c),art.49,arin(L2) si 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 Iapartea de venifurr ,va informez ca pe total s-a incasat suma de
I.303.290lei fata de un program de 1.588.300 lei iar pe trim II s-a incasat suma
de 2.881.243lei fata de un program de 3.811.300 lei.
Lapaft.ea de cheltuieli pe trim. I s-a utilizat suma de L255.203\ei fata de un
program de 1.588.300 lei iar pe trim II suma de2.813.193 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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ROMANIA
JUDETULBUZAU
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- CONTABILITATE

RAPORT DE SPECIALITATE,

N'''T'to/ 2601'2'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), Iit.c),art.49,alin(L2) si art.57
Legea273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile
ulterioare nr.2l5l200l privind administratia publicalocala,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 venitui ,va informez ca pe total s-a incasat suma de
L303.290 lei fata de un program de 1.588.300 lei iar pe trim II s-a incasat surna
de 2.88 1.243 lei fata de un program de 3.8 I I .300 lei.
Lapartea de cheltuieli pe trim. I s-a utilizat suma de 1.255.203\ei fata de un
program de I .588.300 lei iar pe trim II suma de 2.873.193 lei fata de un
program de 2.88 1.243 Iei.

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.

