CONSILIUL LOCAL
OŢELENI

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI

COMUNA OŢELENI
HOTĂRÂREA NR. 69
privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei
Oțeleni pe trimestrul II, anul 2018
Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 29.08.2018 la
care participă un număr de 11 consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie;
Văzând că domnul Benchea I. Robert este președinte de ședință;
Luând în dezbatere expunerea de motive și proiectul de hotărâre inițiate de către
viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai
privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Oțeleni pe
trimestrul II anul 2018;
Având în vedere raportul Compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Oțeleni, înregistrat la nr.4380 din data de 30.07.2018;
Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia pentru activităţi economicofinanciare, administrarea domeniului public şi privat, agricultură din cadrul Consiliului Local al
Comunei Oțeleni înregistrat la nr.5389 din 29.08.2018;
Având în vedere raportul de avizare nr.5390 din 29.08.2018 al Comisiei juridice, de
disciplină, protecţia mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului, din cadrul Consiliului Local al

Comunei Oțeleni,
Având în vedere prevederile art.49 alin. (12) și (13) precum și prevederile art 73 alin. (3)
din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) din Legea 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art 115 alin. 1 lit. b) din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr
de 11 voturi ”pentru”,0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, adoptă următoarea,
HOTĂRÂRE:

ART.1 - Se aprobă contul de execuție al bugetului local al comunei Oțeleni, județul Iași
aferent trimestrului II al anului 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre
ART.2 - Primarul comunei Oțeleni și Compartimentul financiar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Oțeleni vor urmări ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
ART.3 – Prezenta hotărâre se comunică:
-

Primarului Comunei Oțeleni;

-

Compartimentului financiar-contabil;

-

Instituției Prefectului Județului Iași;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BENCHEA I. ROBERT
Oțeleni, 29 august 2018

Contrasemnează pentru legalitate,
Conf. art. 47 din Legea 215/2001 (r1),
Secretarul comunei
BENCHEA L. ROBERT

