HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii contului anual de execuție al bugetului local
al comunei Rebra pentru anul 2017
Consiliul local al comunei Rebra intrunit in sedinta ordinara din data de ..........., în prezenţa
a... consilieri;
Avand in vedere:
Expunerea de motive al primarului comunei Rebra cu nr. 777 din 23.04.2018 , privind
darea de seamă contabilă încheiată la sfărşitul anului 2017, privind efectuarea cheltuielilor in
bugetul local şi necesitatea încheierii execuţiei bugetare pe anul 2017;
Raportul nr. 779 din 23.04.2018 a compartimentului contabilitate al Primăriei comunei
Rebra ;
Raportul înregistrat la nr.792 26.04 /2018 a Comisiei economice de specialitate
pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public
şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ;
Hotarârea Consiliului local al comunei Rebra nr. 16/2017 privind încheierea execuţiei
bugetare pe anul 2016;
Hotarârea Consiliului local al comunei Rebra nr. 2/2018 privind aprobarea bugetului local
pe anul 2018;
Art. 5, 9, 27 şi 37 din Legea contabilitatii nr. 82 din 24 decembrie 1991 REPUBLICATA cu
modificările si completările ulterioare;
Prevederile art.57 art.58, art.70, şi art .73, din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale.
Cap. V din Legea 339 /2004 Legea- cadru privind descentralizarea ;
Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finantele publice;
ORDIN Nr. 3244/2017 din 19 decembrie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017.
In temeiul prevederilor art.36(2) lit.”b”, şi alin(4) lit „a” şi art.45 (2) lit. „a”, din Legea
nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală – Republicată, cu modificările
ulterioare ,

HOTARASTE:
Art. 1. Se aprobă contul anual de execuţie al bugetului local al comunei Rebra pe anul
2017, potrivit anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Primarul comunei Rebra şi contabilul primăriei.
Art. 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei
Rebra şi se va comunica cu:
-

Instituţia Prefectului Judeţului Bistriţa - Năsăud;

-

Primarului comunei Rebra

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu____ voturi „ pentru” din ______ consilieri prezenţi.

PRIMAR,
Ştefan Danci
23.04.2018

Prezenta hotarăre poate fi adoptată cu votul majorității membrilor prezenți.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii contului anual de execuție al bugetului local
al comunei Rebra pentru anul 2017
Consiliul local al comunei Rebra intrunit in sedinta ordinara din data de 27.04.2018, în
prezenţa a... consilieri;
Avand in vedere:
Expunerea de motive al primarului comunei Rebra cu nr. 777 din 23.04.2018 , privind
darea de seamă contabilă încheiată la sfărşitul anului 2017, privind efectuarea cheltuielilor in
bugetul local şi necesitatea încheierii execuţiei bugetare pe anul 2017;
Raportul nr. 779 din 23.04.2018 a compartimentului contabilitate al Primăriei comunei
Rebra ;
Raportul înregistrat la nr.792 26.04 /2018 a Comisiei economice de specialitate
pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public
şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ;
Hotarârea Consiliului local al comunei Rebra nr. 16/2017 privind încheierea execuţiei
bugetare pe anul 2016;
Hotarârea Consiliului local al comunei Rebra nr. 2/2018 privind aprobarea bugetului local
pe anul 2018;
Art. 5, 9, 27 şi 37 din Legea contabilitatii nr. 82 din 24 decembrie 1991 REPUBLICATA cu
modificările si completările ulterioare;
Prevederile art.57 art.58, art.70, şi art .73, din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale.
Cap. V din Legea 339 /2004 Legea- cadru privind descentralizarea ;
Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finantele publice;
ORDIN Nr. 3244/2017 din 19 decembrie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017.
In temeiul prevederilor art.36(2) lit.”b”, şi alin(4) lit „a” şi art.45 (2) lit. „a”, din Legea
nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală – Republicată, cu modificările
ulterioare ,
HOTARASTE:
Art. 1. Se aprobă contul anual de execuţie al bugetului local al comunei Rebra pe anul
2017, potrivit anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Primarul comunei Rebra şi contabilul primăriei.
Art. 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei
Rebra şi se va comunica cu:

-

Instituţia Prefectului Judeţului Bistriţa - Năsăud;
Primarului comunei Rebra

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu____ voturi „ pentru” din ______ consilieri prezenţi.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
SCRIDON VICTOR
Contrasemnează,
Secretar,
Vasile Calini
Nr.12
Din 27.04.2018

