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ROMANIA
JUDETUL BVZAV
COMUNA CISLAU
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
cu priv'ire la aprobarea contului de executi.e

bugetala pentru trimestrul

1 al anului 20L8

Consiliul 1ocal al comunei Cislau, judetul B:uzttu,
Avand in vedere:

-

Referatul nr. 3285119.06.2OI8 al biroului buget
finante contabil.itate, impozite si taxe locale si investit.ii publice
cu privire la aprobarea contului de executie;
- Expunel:ea de motive a primarului comunei C:islau,
inregistrata sutr nr. .. . I ... . . . .. ;
I R"pottul de specialitate nr. 3286 I 19 .06.2Ot8 iintocmit
de doamna Botan Cristina Nicoleta din cadrul biroului buget
finante contabill.itate impozite si taxe locale si investitili publice;
- Rapoarte.le de avizare ale Comisiilor de specialitate ale
Consiliului locaLl al comunei Cislau, inregistrate 1a nr, ...1 ..... ;
- In confonmitate art.2O , alin ( 1), lit. c), art 57 din Legea
nr. 27312006 prrivind finantele publice locale, republi.cata cu
modificarile ulterioare.
- Prevederile alt36 alin (2) lit. b), alin (4) lit. a), art..45, alin.
(1), si (2) lit. a) ,si art 115 din legea 2l5l2OO1 a administratiei
publice locale rrepublicata cu completarile ulterioare.
In temeiul afi. 45 din Legea administratiei publice
locale nr. 2I5 /'.2OO 1 , republicata, cu modificarile si
completarile ulrterio are ;
HOTARASTE:

Art.1. Se aproba contul de executie bugetara al
comunei Cislatr, pentru trimestrul I a1 anului 2018, conform

Anexei nr 1 si nr.2 care fac parte 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 electronilc contul de executie bugetara Ministe:rurlui

Internelor.
Art.3. Secretarul comunei Cislau, va comunica
prezentahotaraLre autoritatilor si persoanelor interesate.
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NR.

PRIMAR

b)r/ /:?/ 06,Jt,t3
EXPUNERE DE MOTIVE
cu priri'ire la aprobarea contului de executie
bugetara pentru pentru trimestrul I 2018,

Avand in'vedere faptul ca art. 49 alin (12) din Legea nr.
27312006 privind finantele publice locale stipuleaza ca n in
lunile ianuarie, februarie si martie , reprezentand timestrul 1
al anului 2OL8 ordonatorii principali de credite au obligalia de
apfezerlta in qedinfd" publicd., spre analizd. qi aprobare de c5,tre
autoritd.tile deliberative, execufia bugetelor intocmite pe cele
dou5. secliuni,<le functionare si dezvoltare , cu scopul de a
redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a
veniturilor, prjln rectificare bugetarS. 1oca15. ,, si faptul ca
executia bugetului loca1 s-a efectuat in conformitate cu
prevederile Hotararilor Consiliului local al comunei Cislau
pentru aproba.rea acestuia, va propun spre dezabatere si
aprobare contul de executie pentru trimestrul I al anului
2018, conform anexelor nr. si nr.2

ROMANIA
JTIDETULBUZAU
COMUNA CISLAU
SERYICIUL FINANCIAR _ CONTABILITA:|E
RAPORT DE SPECIALITATE
Nr.3.286119.06.2018

Asupra proiectului de hotarare privind aprobarea contului de executie a
bugetului local pe trim I anul2018

In conformitate cu prevederile art.20,alin.(1), lit.c),at.49,arin(lz) si art.57
Legea27312006 privind finantele publice locale cu modificarile si c,ompletarile
ulterioare rr.2l512001 privind administratiapublica locala ,repiblicerta ,cu
modificarile si complel.arile ulterioare ,vaprezint spre aprobare contul de
execuutie al bugetului [ocal al comunei Cislau pe trim I.
Referitor lapartea de veniturr ,va informez ca pe total s-a incasat suma de
1.775.859lei din care venituri functionare 1.425.378lei si venituri clezvoltare

lei

fata de un program de 2.170.900 lei.
Lapartea de cheltuieli pe trim.I s-a utilizat suma de 1.664.088 lei din care
cheltuieli de functionare 1 .366.577 lei si cheltuieli de dezvoltare 29it.511lei fata
de un program de 2.170.9001ei .
350.481

Avand in vedere cele prezentate mai sus va propun sa supumeti in
Consiliul Local ,spre aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea
contului de executie a bugetului local al Comunei Cislaurpe trim I anul
2018 conform anexei -t si 2.

Sef birou contabilitate,
Ec. Cristina Botan
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Asupra proiectului de hotarare privind aprobarea contului de executie a
bugetului local pe trim I anul2018

In conformitate cu prevederile aft.Z},alin.(1), lit.c),arr.49,alin(12) si art.57
Legea27312006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile
ulterioare nr.2151200I 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.
Referitor laparlea de venituri ,va informez ca pe total s-a incasat suma de
1.775.859lei din care'venituri functionare 1 .425.378lei si venituri dezvoltare

lei

fata de un program de 2.170.900 lei.
Laparteade cheltuir;li pe trim.I s-a utilizat suma de 1.664.088 lei din care
cheltuieli de functiona:re 1 .366.571 lei si cheltuieli de dezvoltare 29'7 .511lei fata
de un program de 2.170.9001ei .
350.481

Avand in vedere cele prezentate mai sus va propun sa supuneti in
Consiliul Local ,spre aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea
contului de executie ar bugetului local al Comunei Cislauope trim I anul
2018,conform anexei 1 si 2.

Sef birou contabilitate,
Ec. Cristina Botan
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