ROMANIA
JUDEŢUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL SPANTOV
HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuţiei bugetare pe anul 2017
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SPANTOV, JUDEŢUL
CALARASI, întrunit in şedinţa ordinara astăzi 25 aprilie 2017
Având in vedere:
- Referatul privind execuţia bugetara la 31.12.2017 întocmit de catre domnul
consilier Negoita Vasile din cadrul compartimentului de specialitate din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Spantov nr. 1595/11.04.2018;
- raportele de avizare ale comisiilor de specialitate pentru probleme de buget
finanţe… si al avizele comisiilor de specialitate pentru probleme juridice şi de
disciplină … , agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului
şi urbanism, protecţia mediului şi turism si pentru probleme de învăţământ,
sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială şi
protecţie copii, tineret şi sport de pe lînga Consiliul Local Spantov;
- prevederile Legii nr. 2/2018, lege pentru aprobarea bugetului de stat pentru anul
2018;
- prevederile Legii nr.273/2006 - lege privind finanţele publice locale, ;
- prevederile Legii nr.82/1991 – legea contabilităţii, republicata in 2005;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local Spantov nr.2 din 31 ianuarie 2017,
privind aprobarea bugetului local pe anul 2017;
In baza dispoziţiilor art.36 alin.(1) si alin. (4) litera a) si in temeiul dispoziţiilor art.45
alin.(1) si alin.(2) lit. a) din Legea nr.215/2001 – legea administraţiei publice locale
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.unic. Se aproba execuţia bugetara pe anul 2017, potrivit Contului de executie al
bugetului local (centralizat) incheiat la data de 31.12. 2017 – anexa ce face parte
integranta din prezenta hotărâre;

Secretarul comunei va lua masuri de comunicare a prezentei hotărâri celor interesaţi.
Presedinte de sedinta,
Consilier,Marin DRUGU
Nr. 19
Adoaptata la comuna Spantov
Astăzi, 25 aprilie 2018
Contrasemneaza:
Secretar comuna Spantov,
Liliana BUCIUMENEANU
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă,
față de 13 consilieri locali prezenți, din 13 consilieri locali care compun Consiliul local al
comunei Spantov.
Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri se face prin afișare la sediul
Primăriei comunei Spantov și pe pagina de internet, cu datele personale anonimizate

