
        Romania  

  Judetul Dambovita  

Consiliul Local Gaesti  

 

PROIECT DE   HOTARARE 

privind  aprobarea  contului de executie   a bugetului Orasului  Gaesti  la 30.09.2017  

 

Consiliul Local Gaesti  , judetul Dambovita ;  

Avand in vedere  :  

- expunerea de  motive  a primarului Orasului Gaesti  ; 

-           raportul  nr. 18.173/23.11.2017, intocmit de  sefa Serviciului  Buget Contabilitate  , 

Impozite si taxe  Locale, informatica ;  

- avizul Comisiilor  Juridice si  Buget Finante  din cadrul Consiliului Local Gaesti  ; 

In conformitate  cu  : 

- Art.49 alin 12 si 13 din Legea 273/2006 privind  finantele  publice locale  ;  

- Legea 227/2016 privind  Codul fiscal, cu  modificarile  si completarile ulterioare  ;  

- H.G. 207/ 2015  entru aprobarea Normelor  Metodologice   de aplicare a  Legii 227/2016 

, peivind  Codul fiscal; 

       În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare’ 

 

SE   PROPUNE :  

 

ART.1 – Se aproba contul  de executie conform urmatoarelor anexe ( 1-8) , care  fac parte  

integranta   din prezenta hotarare . 

-Anexa 1  venituri bugetul local sectiunea de functionare; 

-Anexa 2  cheltuieli bugetul local sectiunea de functionare ; 

-Anexa 3  venituri institutii publice finantate din venituri proprii sectiunea de  

                functionare ; 

 -Anexa 4 cheltuieli institutii publice finantate din venituri proprii sectiunea de functionare;                                                     



-Anexa 5  venituri bugetul local sectiunea de dezvoltare ; 

-Anexa 6  cheltuieli bugetul local sectiunea de dezvoltare ; 

-Anexa 7  venituri institutii publice finantate integral din venituri proprii sectiunea  

                 de dezvoltare; 

-Anexa 8 cheltuieli institutii publice finantate integral din venituri proprii                                               

sectiunea de  dezvoltare ; 

ART.2 – Cu ducerea la indeplinire  a prezentei se  obliga : Primarul Orasului Gaesti  si Serviciul 

Serviciul  Buget Contabilitate  , Impozite si taxe  Locale, informatica ; 

ART .3 – Prezenta  hotarare se  comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita , Primarul 

Orasului Gaesti  si Serviciul Serviciul  Buget Contabilitate  , Impozite si taxe  Locale, 

informatica ; 

 

 

INITIATOR     , 

d-  nul primar   , 

GHEORGHE  GRIGORE  

  

 

                                                                                Avizat de  legalitate   , 

                                                                              Secretar  ,  

                                                                         Jr. Diaconu Mitica 


