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COMUNA LETCANI
CONSILIUL LOCAL

HotIrffrea nr" 23

privind aprobarea contului de execulie

12017

a Lrugetului

local pe anul 2016

CONSILIUL LOCAL AL COMTINEI LETCANi,

-

qedinfei ordinare din data de 30 marti e

Avdnd in vedere:

legal constituit, intrunit la lucrdrite

ZAlj,

Contul de execu{ie la 31.12.2016 qi proiectul de hotdrdre nr. 54 lZAfi cu privire la execulia bugetului local pe
anul 20l6,proiect
iniliat de primarul comunei, domnul Turcu Stelian, in temeiul dispoziliilor art.45 alin.(6) din Legea nr. 21512001a
administraliei
publice locale, republicatl;
referatul nr.26328A.03.2017, intocmit de d-ra Dram Ana, in temeiul prevederilor art.44 din Legeh nr. 21512001
a administraliei
publice locale, republicati;
avizul favorabil al comisiei pentru activitatea in domeniul economic qi de buget finanle din cadrul consiliului
local Lelcani pentru
proiectul de hot[r6re mai sus meniionat, aviz emis in temeiul prevederilor at.4i gi 54 alin.(4) din
Legea nr. 21512001 a
administraliei publice locale, republicat6;
avizul favorabil cu privire la legalitatea adoptdrii prezentei hot[rdri al secretarului comunei Letcani,
Irimila Vali-Claudia, prin
contrasemnarea acesteia' in temeiul prevederilor art.47 coroborat cu art.l 17 lit."a" din Legea nr.21512001a
administraliei publice

locale, republicat6;
prevederile Legii 5212003 privind transparenla decizional[ ?n administra{ia publicd locald;

examindnd prev,ederile

legale specifice in materie, respectiv: I-ngea privind bugetul de stat pe anul 2016;
Legea 27312006 privind finanfele publice locale cu modificErile gi completiriG ulterioare,
Legea nr. 50012002a finanlelor

publice;

In temeiul art.45 alin.l si

art.115. alin.1

republicati, cu modificirile gi completdrile ulterioare

lit.b din Irgea

nr.21512001 privind adminisrratia publica locala,

norAnAgrn:
Aft'l

Se aprobi contul anual de executie a bugetului local al comunei pe anul 2016, conform
anexei care tace
parte din prezenta hotdrdre.

Art'2

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

aduce la indeplinire prevederile prezenteihotarari.

Art'3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare primarului, tuturor structurilor sau compartimentelor
vizate qi Instituliei Prefectului Judefului Iaqi .
O copie a prezentei hotdrdri va

'

li

afiqatd la sediul consiliului local pentru a fi adusd la cunoqtinln publicd.

Data astazi: 30.03.2017

Contrasemneaza,
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