ROMANIA
JUDETUL BVZAV
COMUIYA CISLAU
CONSILIUL LOCAL

cu privire la aprobarea contului de execufie
a bugetului local qi venituri proprii pentru anul 2Ot6
Consiliul local al comunei Cisl5,u, judeful Buzdu;
AvAnd in vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Cisliu, inregistratS, sub nr. 805/ 16.02.2017;
- referat nr. 753114.O2.2O17 intocmit de doamna Botan Cristina Nicoleta din cadrul
biroului buget finanle contabilitate impozite qi taxe locale prin care se propune aprobarea
contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru anul 2016, conform prevederilor art.6,
alin.3 din Legea nr.24I2OOO privind Normele de tehnicd legislativd. pentru elaborarea
ctelor normative;
-1 raportul de specialitate nr. 8141L7.O2.2O17 intocmit de doamna Botan Cristina Nicoleta
din cadrul biroului buget finanle contabilitate impozite qi taxe locale;
- rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate a-le Consiliului local al comunei Cislau,
inregistrate la nr. 875,876,877 121.O2.2O 17 qi LO92127.O2.2OL7;
- prevederile art.3, art. 4 qi art. 5 art. 20, alin. (1), lit.c), afi. 49 alin. (72), art. 57 din Legea
nr. 27312006 privind finanlele publice locale; prevederile Ordinul M.F.P. nr.289O12016
privind Normele metodologice de incheiere a exercifiului bugetar pentru anul 2016;
- prevederile art. 38 lit. d) din Legea administraliei publice locale nr. 2l5l2OO1,
republicatS. cu modific5,rile si completd,rile ulterioare;
in temeiul art. 45 din Legea administrafiei publice locale nr.215l2OO1, republicatd.,
actualizati, cu modific5"rile qi completdrile ulterioare;

HorARAgrE:

Art.l. (1) Se aprobS" contul de execulie a bugetului

local pentru anul 2016, la
venituri suma de 5791239 1ei cat qi la cheltuieli suma de 5788011 lei, conform anexei nr.
face parte integrantd din prezenta hotdr6.re.

-.care

(2) Se aproba contul de executie a bugetului local pe anul 2016, dupa cum
luttneazai

Sectiunea de Functionare
- la partea de venituri in suma de 4789687 lei;
- la partea de cheltuieli in suma de 4786459 lei;
cu un excedent de 3228lei;

Sectiunea de Dezvoltare
- la partea de venituri in suma de 1001552 lei;
- la partea de cheltuieli in suma de 1001552 lei;

Art.2. Biroul buget finanfe, contabilitate, impozite qi taxe locale va publicd contul de
execulie a bugetului Iocal, in termenul prevazut de lege qi va transmite in format electronic
contul de execulie bugetarS. institufiilor abilitate.

Art.3. Secretarul comunei Cisld.u va comunica prezenta hotdrdre autoritS.filor

qi

persoanelor interesate.

Pregedinte de qedin(i,
Consilier local,

Nr.2
Cisliu, 27.O2.2OL7
IA,ceastS. hot5.r6.re a fost adoptatd de
respectarea art. 45 alin. (1), (2) sau (3) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicatd qi
actua7izat6.,

cu un num6r de 8 voturi 'pentru", cu 2 "impotriv* , cu 3 voturi "ablineri" ( Voicu Claudiu,
in funcfie qi 13 consilieriprezenlila

Coman Constantin, Luntraru Vasile) din num5rul total de 13 consilieri
sedinld.
Red. 4 ex.
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