COMUNA VITOMIREŞTI, JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VITOMIREŞTI
PRIMĂRIA
Str. Libertăţii nr. 146, tel. 0249 46 93 14, fax : 0249 46 93 36,
E-mail: primaria@primariavitomiresti.ro

HOTARARE
Nr.42/30.10.2018
CU PRIVIRE LA :
 Aprobare execuția bugetului local și a bugetului de venituri proprii, la data
de: 30 septembrie 2018.
AVÂND ÎN VEDERE:
 Prevederile art.49 alin. (12 ) și ( 13) din Legea 273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 Prevederile Legii nr.6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017;
 Prevederile art.39 alin. (1) din Legea contabilității nr.82/1991 r4, cu modificările
și completările ulterioare;
 Prevederile art.3 litera e), art.4 litera b) şi art.7 din Legea 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică locală, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Prevederile art. 80 şi art.83 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru eleborarea actelor normative, rerepublicată , cu modificările şi
completările ulterioare,
 Prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor nr.2.985/2011 pentru aprobarea
Normelor Metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2011, cu
modificările și completările ulterioare
 Prevederile art.36 alin. (1) și alin. (4) litera a) din Legea nr.215/2001
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
 Raportul compartimentului de resort cu nr. 6407/24.10.2018, prezentat de
Boștinaru Aneta;
 Proiectul de hotărâre cu nr. 9428/26.10.2018, iniţiat de primarul localităţii
Rotea Ion - Robert;
 Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Vitomireşti.


În temeiul art.36 alin.(4) litera a) , art.45 alin.(1) şi art. 115 alin. (1) litera b) din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VITOMIREŞTI, JUDEŢUL OLT
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Aprobarea Încheierea contului de execuție bugetară , la data de: 30
septembrie 2018, ce fac parte integrantă din prezentul proeict de hotărâre, repartizată
asfel:
Buget local venituri și cheltuieli:
 Venituri : plan 8.395.000 lei, realizat 8.341.287 lei, procent 99,36%;
 Cheltuieli :plan 8.889.000 lei, realizat 8.179.382 lei, procent 92,02%;
Buget venituri proprii :
 Venituri : plan 2.000 lei, realizat 2.850 lei procent 142,50%;
 Cheltuieli :plan 7.000 lei, realizat 2.730 lei procent 39%.
Art. 2. Prezenta hotărâre se va înainta: Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt, primarului
localităţii, Compartimentului Buget – contabilitate din cadrul aparatului de specialitate
al primarului, şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin afişarea la sediul primăriei,
precum şi pe pagina de internet.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
Dumitru – Mihail DRĂGUȘIN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Laurențiu Filip VASILOIU

Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi ” pentru”

