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Hotirflrea nr. 20 12015
privind aprobarea contului de execu{ie

a

bugetului local pe anul 2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI,

legal constituit, intrunit la lucrdrile
gedinlei ordinare din data de26 martie 2015,

!
-

AvAnd in vedere:
Contul de execulie \a31.12.2015 gi proiectul de hotf,rdre w.213312015 cu privire la execulia bugetului local pe anul2014, proiect
inifiat de primarul comunei, domnul Turcu Stelian, in temeiul dispoziliilor art.45 alin.(6) din Legea rr.2l5l200l a administraliei
publice locale, republicat5;
referatul nr.2028/20.03.2015, intocmit de d-ra Dram Ana, in temeiul prevederilor art.44 dn Legea nr. 21512001 a administraliei
publice locale, republicatf,;
avizul favorabil dn2303.2015 al comisiei pentru activitatea in domeniul economic gi de buget finanle din cadrul consiliului local
Lelcani pentru proiectul de hotdrdre mai sus menlionat, aviz emis in temeiul prevederilor art.43 gi 54 alin.(4) din Legea nr.
215/2001a administraliei publice locale, rcpublicat[;
aviztl favorabil cu privire la legalitatea adoptdrii prezentei hotdrdri al secretarului comunei Lelcani, jr. Irimifa Vali-Claudia, prin
contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art.47 coroborat cu art.l 17 lit."d' din Legea nr.215/2001 a administraliei publice
locale, republicat[;
Avand in vedere contul privind executia bugetului local al.comunei Letcani pe anul 2014 si darea de seama anuala intocmite de
catre seful compartimentului financiar- contabil, d-ra Dram Ana;
Avand in vedere raportul anual de performanta anexat la situatia financiard anual6;
Av6nd in vedere execulia bugetelor speciale pe anul 2014 cl privire la activitatea P.S.I., acliuni gospodaresti, pasune comunala,
loturi scolare etc, intocmite de catre seful compartimentului financiar contabil din cadrul primariei;
Avand in vedere conturile de executie a bugetelor proprii ale Scolii Gimnaziale Le{cani, respectiv al $colii Gimnaziale Cogeasca;
bugetul local al comunei pe anul 2014 aprobatprin HCL nr.l2l20l4;
prevederile Legii 5212003 privind transparenla decizionald in administralia publicd locald;

examinend prevederile legale specifice in materie, respectiv: Legea privind bugetul de stat pe anul 2015;
Legea27312006 privind finanfele publice locale cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
In temeiul art.45 alin.l si art.ll5 alin.l lit.b din Legea nr.2l5l200l privind administratia publica locala,
republicat[, cu modificdrile gi completdrile ulterioare

norAna$rn:
-

Art.l

Se aprobi contul anual de execufie a bugetului local
parte din prezenta hot5r6re.

al comunei pe anul 2014 conform anexei care face

Art.2 Ordonatorul principal de credite, compartimentul financiar-contabil, institutiile si structurile vizate vor

aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3

Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare primarului, tuturor structurilor sau compartimentelor

vizate gi Instituliei Prefectului Judelului Iaqi

.

O copie a prezentei hotlrdri va

fi

afigatd la sediul consiliului local pentru a

fi adus[ la cunoStintd publicl.
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