
ROMANIA
JUDETUL BUZAU
ORA$UL MAGURA
CONSILIUL LOCAL

HotdrAre
privind aprobarea contqlui de execulie al bugetuiui 1oca1, 1a data rie 30

septembrie 2015

Consiliul Local a1 Comunei Magura,
AvAnd in vedere:

-expunerea de motive a primalului comunei MAgura, inregistrata
sub nr. 1O5 din 21 septembrie 2015;

-proiectul de hotar5re initiat de primarul comunei inregistrat sub nr-. 107
din 21 septembrie 20 15;

-raportul de specialitate a1 compartimentului bugeL inregistrat sub nr
106 din 21 septembrie 2015;

-a\dzul secretan-rlui comunei dat pe proiectul de hotdrare;
-avizul comisiei de specialitate a consiliului loca1 Mdgura;
In conformitate cu prevederile art. 49 alin. (12) din Legea 27312OQ6

privind finanlele publice 1oca1e, actualizati;
In temeiul prevederilor art. 36 a1in. (2) lit. ,b" alin. (4) Iit."a" din Legea

administraliei publice locale nr. 215/2001, republicata qi actualizata;
In baza art. 45. alin.(i) coroborat cu art. 115 a1in. {1) litera ,,b" din Legea nr.
27512OO1- a administraliei publice 1oca1e, cu modificarile si completaiile
ulterioare;

HotaraQte

Art.1.Se aproba contul de executie a1 bugetului 1oca1, la data de 30
sLplembr ie 2O 15.  .onlorm anexei  la  prezer ta hotbrare.

Art.2.Hotdr5rea se va comunica Institutiei Prefectului Judetului Buziu, in
vederea exercitarii controlului cu privire la iegalitate, fiind adusa 1a indeplinire
dc catre Pr imar.  pr .n aparatr l  de specia l iLate s i  la  cunosr in lc  pubi icd pr in
aliqare ia sediul PrimAriei Cornunei Mdgura. Aceasta hotdr6re a fost adoptata
de cetre Consiliul Local al comunei Megura in qedinla ordinara din 19
octombrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (2) litera ,,a" din
Legea nr. 2l5l20OI a administraliei publice locale, cu modificarile 9i
complerar i le  u lLer '^a-e .  cLr  Jn  nT.  de \L  

- r 'oLur i  
d in  nr .  ro ta l  de 11 cons i l ie ; r

loca i i  in  fun. r i "  * i  \L  cons i l i " r i  lo .a l i  o rezenr i .

Preqedinte de qedrn
Consilier Dogam Q\e

Contrasemneaza,
Secretar comund
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