
ROMÂNIA 
JUDEłUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLINEŞTI 
 

HOTĂRÂRE 
PRIVIND: contul de încheiere a exerc ițiului bugetar al Comunei Călinești, județul Teleorman, pentru trimestrul II, anul 2017 

 
Consiliul Local al Comunei C ălinești, județul T eleorman, în trunit în ședin ta ordina ră  din  data  de  28.07.2017, 

 
AVÂND ÎN VEDERE: 

 
- expunerea  de  m oti ve în registrată  sub nr. 93 /24 .07.2 017; 
- rapo rtul compartim entului de resort, cu nr. 94/24.07 .2017 ; 
- preveder ile HCL nr. 27/31.03.2017 priv ind Bugetul local al Comunei Călinești, județul Teleorman pe anul 2017; 
- prevede rile art.49, alin. 12 si ar t. 57, alin. 2 din Legea nr. 273 /2006 pri vind finan tele publice locale, cu 

m odificarile si com pleta rile  ulterioare; 
- prevede rile a rt. 36 , alin . 1 , alin. 2, lit. „b”, alin . 4, li t. „a”, din Legea nr. 215 /2001 , a adminis tra Ńiei publice 

locale, republicată, cu modificarile  si  completaril e ulte rioa re ; 
- avizul favorabil al C om isiei de  specialita te pentru p rogame de dezvol tare economică- soc ială, buge t 

finan Ńe , adm inistra rea domeniului public  şi p riva t al com unei, ag ricultură , gospodări re comunală, protecŃia mediului , 
servicii şi  comerŃ, cu  nr.de inregistrare 3298/27.07.2017; 

- avizul favorabil al Comisiei pentru învăŃămân t, săn ăta te, cultură, protecŃia soc ială, acti vi tăŃi sporti ve şi de 
agrement,cu  nr.de in regis trare 3300/27.07 .2017 ; 

- avizul favorabil al  Comisiei pentru administraŃia publică locală, juridică , apă rarea ordinii şi  liniş tii publice a 
drep tu rilor  cetăŃenilor , cu n r.de inregis trare  3302 /27 .07.2017; 

 
În temeiul ar t. 45, alin. 1, a rt. 47, alin . 1 , 2 și 3, art. 49 , art. 115, alin . 1 , li t. “b” , alin. 3, 5, 6 și  7 din  Legea nr. 

215 /2001, a  administraŃiei  publice locale, republica tă, cu  modificările  şi  completările ulterioare, 
  
 HOTĂRĂȘTE: 
 
A rt.1. Se aprobă contul de încheiere a exerc iți ului bugetar al Com unei Călineşti , jude țul T eleorman, pen tru  

T rim estrul  i I, anul 2017, conform  anexelor 1 și  2 , pa rte in tegrantă a prezentei hotă râri, respec ti v:  
• Anexa 1 - contul de execuție a bugetului local - veni turi (Anexa 12 la situaŃia fi nanciară) la da ta de  

30.06.2017; 
• Anexa 2 - contul de  execuție a bugetului local - cheltuieli (Anexa 13 la situaŃia financiară) la data de  

30.06.2017; 
A rt.2. Prezenta ho tărâre va fi dusă  la îndeplinire  de către prim ar şi compartimentul financiar contabil , taxe şi 

impozi te, resurse um ane. 
A rt.3. Secreta rul C om unei C ălineşti va com unica prezenta hotărâ re Insti tuŃiei Prefectului - JudeŃul 

T eleorman, în vederea exerc itării controlului de legalitate, Primarului Comunei Călinești , județul T eleorman, 
autorităŃil or în d rept şi persoanelor in teresate, în temeiul prevăzu t de lege . 
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