ROMÂNIA
Judeţul Vaslui
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

STEMA
COMUNEI

DRAGOMIRESTI

Cod fiscal : 4226494

HOTĂRÂREA
nr. 22 din 31 m ai 2015
privind aprobarea contului de incheiere a ex ercitiului bugetar a bugetului local

al com unei Dragom iresti , judeţul Vaslui pentru anul 2015

Consiliul local al comunei Dragomirești – judeţul Vaslui ;
Având in vedere :
 expunerea de motive a Primarului comunei din care reiese necesitatea aprobării contului de
încheiere a exerciţiului bugetar a bugetului local al comunei Dragomirești - pentru anul 2015;
 raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate din cadrul
Primăriei cu privire la exerciţiul bugetar al comunei pentru anul precedent ;
 avizul favorabil al comisiei de specialitate „ buget –finanțe …” din cadrul consiliului local la
proiectul de hotărâre prezentat privind contul de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2015 ;
Ţinând cont de bugetul local al comunei Dragomirești , judeţul Vaslui pentru anul 2015 aprobat prin
Hotărârea nr. 8/2015 cu rectificările si completările ulterioare aprobate in cursul anului precedent ;
In conformitate cu prevederile art. din Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale , cu
modificările si completările ulterioare ;
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 186/29.12.2014 – Legea bugetului de stat pentru anul 2015 si
prevederile din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 227/2015 – privind Codul Fiscal – cu modificările si completările ulterioare ;
In temeiul prevederilor art. 36, alin. (4) , lit. „ a” , art. 45 , alin. (1) si (2) , lit. „a” si art. 115 ,
alin.1 lit. „b” , din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publica locala – republicata , cu
modificările si completările ulterioare :

HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba contul de încheiere a exerciţiului bugetar al bugetului local al comunei
Dragomirești , judeţul Vaslui pentru anul 2015 in structura următoare :
a) la venituri : prevederi bugetare iniţiale
5.618.500 lei
prevederi bugetare definitive
7.683.342 lei
încasări realizate
7.148.767 lei
b) la cheltuieli : credite bugetare iniţiale
4.981.900 lei
credite bugetare definitive
7.683.342 lei
plăti efectuate
7.143.256 lei
rămânând disponibil in cont suma de 5.510 lei, care a fost virata in fondul de rulment .
Art. 2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei
Dragomirești , judeţul Vaslui si serviciul contabilitate din cadrul Primăriei .
DRAGOMIRESTI , Data : 31 mai 2015
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER : DOROBAT MARIN

Contrasemnează ,
Secretar al comunei Dragomiresti,
Stoinea Geani Nonel

