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HOTĂRÂRE
al

cu privire la: aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli
comunei Fărcașele, pentru trimestrul II al anului 2018.

Expunere de motive: În temeiul art.49, alin.(12) din legea nr.273/2006, privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali
de credite au obligaţia de a prezenta trimestrial, în şedinţă publică, spre analiză şi
aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două
secţiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a
veniturilor, astfel încât la sfârşitul anului să nu se înregistreze plăţi restante.
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Fărcașele nr.3943 din 17.07.2018,
prin care se specifică necesitatea aprobării contului de execuție al bugetului local al
comunei Fărcaşele, judeţul Olt pentru trimestrul II al anului 2018;
- raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Fărcaşele, judeţul Olt, înregistrat sub nr.
3944 din 17.07.2018;
- raportul de avizare nr.3945/17.07.2018, al comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului local al comunei Fărcaşele, judeţul Olt;
- prevederile art.36 alin.(1) coroborat cu alin.(4) lit. a), ale art. 63 alin.(1) lit.c)
combinat cu alin. 4) lit. b), precum și art. 45 alin.(2) lit.a) din Legea nr.215/2001- privind
administraţia publică locală-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri
financiare, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederide art.11 alin.(2), art.49 alin. (12) și alin.(13), art.57 alin.(1), art.73
alin.(3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 2 publicată în Monitorul Oficial nr.4 din 3 ianuarie 2018 –
Legea bugetului de stat pe anul 2018;
- prevederile art.39 alin.(1) din Legea contabilității, nr.82/1991 republicată cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile H.C.L. nr.8 din 08.02.2018 privind adoptarea Bugetului de
Venituri și Cheltuieli al comunei Fărcaşele, judeţul Olt, pentru anul 2018;
- prevederile art.8, art.42 alin.4, art.43 și art.80 – art.85, din Legea nr. 24/2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(4), lit. “a”, ale art.45 alin. (1) coroborate cu
prevederile art. 115 alin.1) lit. b) din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică
locală-republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL FĂRCAȘELE
HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă contul de execuţie a bugetului local al comunei Fărcașele
pentru trimestrul Ii al anului 2018, pe cele două secțiuni, conform Anexelor 1 şi 2,
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Secretarul comunei Fărcașele va comunica prezenta hotărâre, Instituției
Prefectului Olt, Primarului comunei Fărcașele, Biroului contabilitate, impozite și taxe
locale, site-ul CL Fărcașele.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PĂSĂRICĂ STELIAN

Nr.31 din 23.07.2018

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Hoară Cristina Marinela

Total consilieri
Prezenți
Pentru
Împotrivă
Abțineri

13
12
12
0
0

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Fărcașele
în ședința ordinară din data de 23.07.2018, cu respectarea prevederilor art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, actualizată,
cu un nr. de 12 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din numărul total de 12 consilieri prezenți în ședință

