ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL COMUNAL PETRU-RAREŞ
H O T Ă R Â R E
privind aprobarea contului de execuţie bugetară-secţiunile funcţionare
şi dezvoltare- pe trim.I 2016
Consiliul local al comunei Petru-Rareş, judeţul Bistriţa-Năsăud, întrunit în
şedinţă ordinară, în data de 19.05.2016, la care au participat un numar de 12
consilieri, din cei 13 consilieri în funcţie, convocaţi la şedinţa;
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 1467 din 12.04.2016 a primarului comunei;
-Raportul nr. 1425/2016 a compartimentului financiar-contabili;
- Raportul Comisiei nr.1 si 2 pe domeniu de activitate din cadrul Consiliului
local, de avizare a proiectului de hotărâre;
anunţul de afişare a proiectului de hotărâre la sediul primăriei
comunale, cu nr.1470 din 12.04.2016;
- procesul verbal de dezafişare a proiectului de hotărâre, cu
nr.1605 din 24.04.2016.
În baza:
- OMF nr. 529/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice,
precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2016, pentru modificarea şi
completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor
publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor
norme metodologice în domeniul contabilităţii publice;

- Prevederile art.49 aliniatul 12 şi art. 57 alin.2 din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare,text în
vigoare cu data de 28.05.2015;
- Prevederile
Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
În temeiul drepturilor conferite de art.36(1),(2) litera b,(4) litera a,
art.45(2) litera a şi art.115 litera b din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare :

H O T Ă R Ă Ş T E:
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ART.1.- Se aprobă încheierea contului de execuţie bugetară aferentă
trim.I din anul 2016 al bugetului local-secţiunile funcţionare şi dezvoltare,
conform raportului privind încheierea contului de execuţie a bugetului de venituri
şi cheltuieli trimestrul I 2016.
ART.2- Anexa face parte integranta din prezenta hotărâre.
ART.3.- Hotărîrea a fost adoptată cu votul “pentru’’ al celor 12 consilieri
prezenţi la şedinţă, din cei 13 în funcţie.
ART.4.- Cu operarea execuţiei în evidenţele financiar-contabile se
încredinţează biroul de buget-finanţe din cadrul primăriei comunale-doamna şef
de birou Cocos Ileana.
ART.5.- Hotărârea se comunică, prin grija secretarei comunei cu:
- Biroul de buget-finanţe din cadrul primăriei comunale-doamna Cocos
Ileana, sef birou;
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud- Controlul Legalităţii
Actelor şi Contenciosul Adsministrativ;
-A.F.P.Bistriţa-Năsăud;
-Trerzoreria Beclean.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Schifirneţ Mihai-Ioan

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Pop Maria

Hotărarea nr. 18
din 19.05.2016
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