ROMÂNIA
JUDEłUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLINEŞTI
HOTĂRÂRE
PRIVIND: contul de încheiere a exercițiului bugetar al Com unei Călinești, județul Teleorm an, pentru trim estrul II, anul 2017
Consiliul Local al Com unei C ălinești, județul T eleorm an, în trunit în ședin ta ordina ră din data de 2 8.07.2017,

AVÂND ÎN VEDERE:
- expu nerea de m oti ve în regi strată sub nr. 93 /24 .07.2 017;
- rapo rtul com partim entului de resort, cu nr. 94/24.07 .2017 ;
- prevederile HCL nr. 27/31.03.2017 privind Bugetul local al Comunei Călinești, ju dețul Teleorman pe anul 2017;
- prevede rile art.49, alin. 12 si art. 57, alin. 2 din Legea nr. 2 73 /2006 pri vi nd finan tele p ublice 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”, di n Leg ea nr. 215 /20 01 , a adm inistra Ńiei p ublice
locale, re publicată, cu m odificarile si com pletaril e ulte rioa re ;
- avizul favora bil al C om isiei de specialita te pe ntru p rogam e de d ezvol tare econ om ică- socială, bu ge t
finan Ńe , adm inistra rea d om eniului public şi p riva t al com unei, ag ricultură , gospo dări re com unală, protecŃia m ediului ,
servicii şi com erŃ, cu nr.de inregistrare 3298/27.07.2017;
- avizul favorabil al Com isiei pentru învăŃăm ân t, săn ăta te, cultură, protecŃia socială, acti vi tăŃi sporti ve şi de
agrem ent,cu nr.de in registrare 330 0/27.07 .20 17 ;
- avizul favorabil al Com isiei pentru adm inistraŃi a publică locală, juridică , apă rarea ordinii şi liniştii publice a
drep tu rilor cetăŃenilor, cu n r.de inregistrare 3302 /27 .0 7.201 7;
În tem eiul art. 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 Leg ea nr.
215 /2001, a adm inistraŃiei publice local e, republica tă, cu m odificările şi com pletările ulterio are,
HOTĂRĂȘTE:
A rt.1. Se aprobă contul de încheiere a exerciți ului bugetar al Com unei Călineşti , jude țul T eleorm an, pen tru
T rim estrul i I, an ul 2017, conform anexelor 1 și 2 , pa rte in tegra ntă a pre zentei hotă râri, respec ti v:
• An exa 1 - contul de execuție a b ugetului local - veni turi (Anexa 1 2 la situaŃia fi nanciară) la da ta de
30.06.201 7;
• Anexa 2 - co ntul de execuți e a bug etul ui local - cheltuieli (An exa 13 la situaŃia fina nciară) la data de
30.06.201 7;
A rt.2. Pre zenta ho tărâre va fi d usă la înde plinire de către prim ar şi com partim entul fina nciar contabil , taxe şi
im pozi te, resurse um ane.
A rt.3. Secreta rul C om unei C ălineşti va com unica pre zenta hotărâ re Insti tuŃiei Prefectului - JudeŃul
T eleorm an, în vedere a exercitării controlul ui de legalitate, Prim arului Com unei Călinești , jud ețul T eleorm an,
autorităŃil or în d rept şi persoanelor in teresate, în tem eiul pre vă zu t de lege .
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