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Hotirirea nr. 47 12016
privind aprobarea contului de execufie a bugetului local pe anul 2015

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANII, legal constituit, intrunit la tucrdrile
gedinfei ordinare din data de 3l mai 2016,

AvAnd in vedere:
- Contul de execu{ie la 31'12.2015 9i proiectul de hotdrdre nr. 457412016 cu privire la execu}ia bugetului local pe aruil 20l6,proiect

ini{iat de primarul comunei, domnul Turcu Stelian, in temeiul dispoziliiloi art.45 alin.(6) din Le-gea nr. ztsbou a administratiei
publice locale, republicatf,;

- referatul nr"4575131-05.2016, intocmit de d-ra Dram Ana, in temeiul prevederilor art.44 dittl-egeanr. 215/2001 a administratiei
publice locale, republicatd;
avizul favorabil al comisiei pentru activitatea in domeniul economic qi de buget finanle din cadrul consiliului local Lefcani pentru
proiectul de hotdrdre mai sus menlionat, aviz emis in temeiul prevederitr art.43 si 54 alin.(4) ain ieg"u w. 215/2001 a
administraliei publice locale, republicat[;

- avizrtl favorabil cu privire la legalitatea adoptdrii prezentei hotdrdri al secretarului comunei Le{cani, jr. Irimi}a Vali-Claudia, prin
contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art.47 coroborat cu art.l lT \ir.-a- din Legea nr.21512001a administrafiei publice

l,?:*?J:iJYl""n!,^ir,roo3 privind transparenta decizionard in administra{ia publicr ro"uta;
examinind prev_ederile legale specifice in materien respectiv: Legea privind bugetul de stat pe anul 2015;

Legea 213/2006 privind finanfele publice locale cu modificSrile gi Completrrile ulteiioare, Legea nr.500/2a02a finantelor
publice;

In temeiul art.45 alin.l si art"l15 alin.l lit.b din Legea nr"215/2001 privind administratia publica locala,
republicatS, cu modificlrile qi completdrile ulterioare

norAm.Srn:

Art.l Se aprobd contul anual de execulie a bugetului local al comunei pe anul 2015 conform anexei care face
parte din prezenta hotSr6re.

Art.2 Ordonatorul principal de credite, compartimentul financiar-contabil, institutiile si structurile vizate vor
"duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare primarului, tuturor structurilor sau compartimentelor
vizate qi Instituliei Prefectului Judelului Iagi .

O copie a prezentei hotarari va fi afiqati Ia sediul consiliuiui local pentru a fi adusa la cunoqtin{f, publici.

Data astazi: 31.05.2016

Vizat CFP,


