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ROMANIA
JUDETUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

Avizat de legalitate,
Secretar,
Lazar Veturia

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local, pe anul 2017
Consiliul local al comunei Crasna, judeţul Sălaj,
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului cu nr………;
- raportul compartimentului de resort al aparatului de specialitate al primarului cu nr………;
- avizul comisiei de specialitate a consiliului local;
- prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
- ţinând cont de prevederile art. 57 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
capitolul bugete locale, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.36 alin.4 lit.”a” şi art.45 alin.2 lit. „a” din Legea nr.215/2001, legea administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HO T Ă R Ă Ș T E :
Art.1 - Se aprobă contul de execuţie al bugetului local pe anul 2017, după cum urmează:
La venituri

14.702.445,48 lei

La cheltuieli

14.712.114,98 lei

Deficit aferent anului 2017
din care:
-pentru sectiunea de functionare- la venituri
-la cheltuieli
-pentru sectiunea de dezvoltare-la venituri
-la cheltuieli

9.669,50 lei
12.922.240,08 lei
12.734.609,27 lei
1.780.205,40 lei
1.977.505,71 lei

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei şi referentul
contabil.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Instituţia Prefectului judeţului Sălaj;
-Primarul comunei Crasna;
-Compartiment buget - contabilitate;
-site: www.primariacrasna.ro;
-Dosar Hotărâri.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
BOGYA MIKLÓS
Voturi: pentru:...............
împotrivă........
abţineri.............
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ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
PRIMAR
Nr..

EXPUNERE DE MOTIVE
Aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local, pe anul 2017

În conformitate cu prevederile art.57 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, reglementează
competența de aprobare a situațiilor financiare anuale a conturilor anuale de execuție a
bugetului în sarcina consiliului local.
Bugetul a fost elaborat, aprobat și executat în concordanță cu prevederile Legii
finanțelor publice locale, ale legii bugetului de stat pe anul 2017 și a celorlalte acte
normative.
Propun aprobarea proiectului de hotărâre inițiat.

PRIMAR,
BOGYA MIKLOS
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ROMANIA

APROB

JUDETUL SALAJ

PRIMAR

COMUNA CRASNA

BOGYA MIKLOS
RAPORT

Privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local, pe anul 2017
In temeiul prevederilor art.57, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu
modificarile si completarile ulterioare .
Propun aprobarea inchiderii exercitiului final la 31.12.2017 dupa cum urmeaza:
La venituri

14.702.445,48 lei

La cheltuieli

14.712.114,98 lei

Deficit aferent anului 2017

9.669,50 lei

din care:
-pentru sectiunea de functionare- la venituri
-la cheltuieli
-pentru sectiunea de dezvoltare-la venituri
-la cheltuieli

Referent contabil,
Nemeth Annamaria

12.922.240,08 lei
12.734.609,27 lei
1.780.205,40 lei
1.977.505,71 lei

