ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA CANESTI
__________CONSILIUL LOCAL CANESTI____________
HOTĂRÂRE

privind executia bugetului local pe sectiunea de functionare si sectiunea
de dezvoltare , pentru Trimestrul II al anului 2018
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CANESTI , JUDETUL BUZAU :
Avand in vedere :
- expunerea de motive a primarului comunei dl Stoica MARIN , înregistrată la nr. 1.840
din 24 iulie 2018 ;
- raportul de specialitate intocmit de catre compartimentul contabilitate , înregistrat la
nr. 1.841 din 24 iulie 2018 ;
- raportele de avizare pe fond la proiectul de hotărâre , emis de Comisiile de
specialitate ale Consiliului Local Canesti , inregistrat la nr. 1862/1863/1864 din 25
iulie 2018 anexate la hotărâre ;
- prevederile art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 5 din 15.02.2018 privind
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti , judetul Buzau pe
anul 2018 ;
In baza prevederilor : art 1 din ORDINUl M.F.P. nr. 1.762 din 5 aprilie 2018 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare
trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2018,
precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul
contabilităţii publice ;
- art.49 , alin. (12,13) din LEGEA nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind
finanţele publice locale ;
art.1,art. 2 din LEGEA nr. 82 din 24 decembrie 1991 (**republicată**)
(*actualizată*) contabilităţii nr.82 /1991**) ;
In temeiul : art. 36 , alin. (2) , lit. „b” , alin. (4) , lit. „a” , art. 45 , alin. (1) coroborat cu
prevederile art. 115 , alin. (1) , lit. ’’b’’ alin. ( 3 , 4 , 5 , 6 si 7 ) din Legea nr. 215 / 2001
privind administraţia publică locală (*actualizata*)(*republicată*) modificata si
completata :

HOTĂRĂSTE:
Art.1 Se aproba executia bugetului local pe Trimestrul II al anului 2018 , conform
ANEXEI care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art.2 Compartimentul contabilitate va duce la indeplinire prevederile prezentei Hotarari.
Art.3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor
interesate ( Institutia Prefectului – Judetul Buzau, Primarului comunei , etc. ).
PRESEDINTE DE SEDINTA ,
Consilier local , BUGA SFINTES RICARDO DANIEL

CONTRASEMNEAZA,
Secretar comuna, Vasile EPURAN

Nr.

26.

Canesti , Buzău - 26 iulie 2018 ;

„Aceast proiect de hotărârea a fost adoptat de Consiliul local al comunei Canesti , judetul Buzau in sedinta din
data de 26 iulie 2018 , cu respectarea prevederilor art. 45 , alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administratiei
publice locale , republicata si actualizata cu un numar de 8 voturi „pentru”, ”- „ abţineri” si „–„ impotriva din
numarul total de 8 consilieri locali în funcţie , si 8 consilieri prezenti la sedinta „;
Dact. E.V. Red. E.V. Ex. 2

