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ROMANIA

JUDETUL BVZAV
COMUNA CISLAU
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE

cu privire la aprobarea contului de executie
bugetara pentru trimestrul IV al anului 2OL7

Consiliul local al comunei Cislau, judetul Buzau,
Avand in vedere :
- Referatul nr 618106.O2.2O18 a1 biroului buget finante
contabilitate, impozite si taxe locaie si investitii publice cu
privire la aprobarea contului de executie;
- Expunerea de motive a primarului comunei Cislau,
inregistrata sub nr, 638 I 07 .02.20 18
Raportul de specia-litate nr.6l7 l06.02.2018 intocmit de
doamna Botan Cristina Nicoleta din cadrul biroului buget
finante contabilitate trnpozite si taxe locale si investitii publice;
- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate a1e
Consiliului local al comunei Cislau, inregistrate la nr.
7 32 I rs.02.20 18
- Art.2O, alin (1), lit.c) , art 49, afi 57 din Legea nr.
27312006 privind finantele publice locale, republicata cu
modifi carile ulterioare.
- Art. 38 litera d) din Legea administratiei publice locale
- prevederile art 36 ahn (2) lit. b), alin (4) lit. a) art. 45, alin.
(1), si (2) lit. a) si art 115 din legea 2I5|2OOI a administratiei
publice locale republicata cu completarile ulterioare si H.C.L
nr. 7 I 27 .O3.2oI7prvind aprobarea bugetului loca1 pentru anul
2017

In temeiul afi. 45 din Legea administratiei publice
locale nr " 215 l2OO 1 , republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare ;

HOTARASTE:

Art.l.Se aproba contul de executie bugetara al comunei
Cislau, pentru trimestrul IV al anului 2OL7, conform
raportului de specialitate inregistrate la nr. 617 lO6.O2.2OL8
care

fac parte integranta dtn prezenta hotarare'

Art.2. Biroul buget finante, contabilitate, trr1pozite 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.
Art.3. Secretarul comunei Cislau' va comunica prezenta
hotarare autoritatilor si p er s.o@TQffitere s ate'

Nr. 5
Cislau, L4,O2.2O18

Secretar delegat'
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Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Cislau
in sedinta din d.ata de 14.O2..2OI8 cu respectarea art.45 alin' (1)' (2) sau
(3) din Legea nr.2!512OO1, a administratiei publice iocale, republicata si
actualizata, cu un numar de 10 voturi pentru, cu --o- impotriva , cu
abtineri (Luntraru Vasile, Coman Ion. Coman Constantin
din numarul total de 13 consilieri in functie si 13 consilieri prezenti la
-3-voturi
sedinta
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REFERAT
Asupra proiectului de hotarare privind aprobarea contului de executie
bugetului local pe trim lV anul Z0l7

a

In confbrmitate cu prevederile art.20,alin.( 1), lit.c),art.49,alin( l2) si art.57
Legea 27312006 privind finantele publice locale cu rnodificarile si completarile
ulterioare nr.2l5l200l privind adrninistratia publica locala
,repiblicata ,cu
modificarile si completarile ulterioare ,va prezint spre aprobaie contul de
execuutie al bugetului local al cornunei cislau p. tiitt, tv.
Referitor la partea de venituri ,va informez ca pe total s-a incasat suma de
5.818.704 lei fata de un program cle 6.596.300 lei.
La partea de cheltuieli pe trim.IlI s-a urilizat suma de 5.797.45(r lei fata
de un
program de 6.596.300 lei.

Avand in vedere cele prezentate mai sus va propun sa supuneti in
Consiliul Local
aprobare proiectul de hotaiare privind aprobarea
'spre
contului de executie a bugetului local al Comunei Cisiau,pe trim
lV anul
20t7.

Sef birou contabilitate,
Ec. Cristina Botan
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Asupra proiectului de hotarare privind aprobarea contului de executie a
bugetului local pe trim IV anul 2017

In conformitate cu prevederi le art.20,alin. ( I ), I it. c),arr,49,alin(l 2) si art..S7
Legea27312006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile
ulterioare nr.2I5l200l privind administratia publica locala ,repiblicata ,cu
modificarile si completarile ulterioare ,va prezint spre aprobare contul de
execuutie al bugetului local al comunei cislau pe trim IV.
Referitor la partea de venituri ,va informez ca pe total s,a incasat suma de
5.818.704 lei fata de un program de 6.596.300 lei.
La partea de cheltuieli pe trim.III s-a utilizat suma de 5.797.456lei fata de un
program de 6.596.300 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 IV anul
2017.

Sef birou contabilitate,
Ec. Cristina Botan
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NR. 638 /O7.O2.2Or8

EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la aprobarea contului de executie
bugetara pentru pentru trimestrul IV at anului ZO1-7,
Avand in vedere faptul ca a-rt. 49 altn (12) din Legea nr.
27312006 privind finantele publice locale stipuleaza ca n in
lunile aprilie, iulie qi noiembrie pentru trimestrul expirat, qi
cel tdrziu in decembrie, pentru trimestrul al patrulea,
ordonatorii principali de credite au obligalia de a prezenta in
qedinfd. publicd", spre analiz6, qi aprobare de c5.tre autoritS.file

deliberative, execulia bugetelor intocmite pe cele doud.
secfiuni, cu exceplia bugetului imprumuturilor externe qi
interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu
gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetarS.
locald. o si faptul ca executia bugetului local s-a efectuat in
conformitate cu prevederile Hotararilor Consiliului local al
comunei Cislau pentru aprobarea acestuia, va propun spre
dezabatere si aprobare contul de executie pentru trimestml
al IV-lea al anului 2OI7 .

