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Hotlrdrea nr. 39 12018

coNSrL,J;ffi ;; ;"Hffi ;'"il #;,;; :",;::,,, in,runi,,a lucr,ri,e
qedinlei ordinare din data de29 august 2018,

Avflnd in vedere:
- Contul de executie la 30.06.2018 cu privire la executia bugetului local pe primul semestru din anul 2018,

- Expunerea de motive nr.5818125.07.2018 qi proiectul de hotdrdre iniliat de primarul comunei, domnul Turcu Stelian, in temeiul

dispozifiilor art.45 alin.(6) din Legea nr.21512001 a administra]iei publice locale, republicati;
- avizul favorabil al comisiei pentru activitatea in domeniul economic Ai de buget finan{e din cadrul consiliului local Lelcani pentru

proiectul de hotdrdre mai sus mentionat, aviz emis in temeiul prevederilor art.43 qi 54 alin.(4) din Legea nt. 21512001 a

aaministraliei publice locale, republicat6;
- avizul favorabil cu privire la legalitatea adoptdrii prezentei hotdrdri al secretarului comunei Lelcani, Irimila Vali-Claudia, prin

contrasemnarea acesleia, in temeiul prevederilor afi.47 coroborat cu art.1 17 lit."a" din Legea rc.21512001 a administra{iei publice

1ocale, republicatd;
- prevederile Legii 5212003 privind transparenla decizionald in administralia publicd locald;

examinfind prevetlerile legale specificein materie, respectiv: Legea nr.2l201B privind bugetul de stat pe anul

2018; Legea nr.312018 a bugetului asigurdrilor sociale de stat pe anul 20lB; Legea 21312006 privind finanlele publice

locale cu modificdrile qi completdrile ulterioare; Legea nr.500/2002 privind finanlele publice cLr n-rodiflcarile 9i

completdrile ulterioare;
In temeiul art.45 alin.l si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.27512001 privind administratia publica locala,

republicat[, cu modificdrile qi completdrile ulterioare

HOTARA$TE:

Art.l Se aprob5 contul de execulie a bugetului local al comunei Lelcani ladata de 30.06.2018, conform anexei

care face parte din prezentahotdrAre.
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 Judetului Iagi .

O copre a prezentei hotlrdri va fi afigatl la sediul consiliului local pentru a fi adusl la cunoqtinld public[.

Data astazi: 29.08.2018
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