
Aviz Comisia Economici
Proiect Nr. 3

ROMANN
JUDETUL NEAMT
oRA$UL BICAZ

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea contului anual de execufie a bugetului local

al oragului Bicaz pentru anul 2016

Consiliul local al oragului Bicaz judetul Neamt;
Avandin vedere prevederile art.57 din Legea nr.27312006 privind finan{ele publice locale, cu

modificarile gi completarile ulterioare;
Luand act de expunerea de motive a primarului oragului Bicaz,domnul Nicolae Salagean;
Analizand raportul compartimentului de resort din cadrul aparatulului de specialitate ar

primarului, inregistrat sub nr, 2173103.03.2017',
TinAnd cont de avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
in temeiul art,36 alin, (4) lit. a), art, +S alinl si 2lit.agi ale art.115 atin, (1)lit,b) din Legea

nr'21512001 privind administra{ia publicd locala, republicata, cu modificarile gi completarile ulterioare,

HOrAnAgrE:

Art.1' Aproba contul de incheiere a exerciliului bugetar al oragului Bicaz pentru anul 201 6
potrivit anexei la prezenta hotar6re,

Art.2' Primarul oragului Bicaz, prin serviciul Financiar-Contabil, va duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari,

Art.3'Prin grija secretarului orasului Bicaz hotararea se va comunica persoanelor
si autioritatilor interesate,

Primar-
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EXPUNERE DE MOTIVE
Pentru suslinerea proiectului de hotari.re privind-
aprobarea contului anual de execufi"e a bugetului. Iocal
al oragului" Bi"caz pentru anul zot6

Potrivit art. 57 alin. r) din Legea nr. 273/zoo6 privind
finanfele publice locale, cu modificarile gi completarile
ulterioare Ordonatorii principali de credite intocmesc gi prezintd spre
aprobare autoritafllor deliberative, pAnd Ia data de 3l mai a anului
urmdtor, conturile anuale de execulie a bugetelor locale in urmdtoarea
structurd:

a) la venituri:
- prevederi bugetare iniliale;
- prevederi bugetare definitive;
- incasdri realizate:
b) la cheltuieli:
- credite bugetare iniliale;
- credite bugetare definitive;
- plb{i efectuate.

Aliniatul @) aI aceluiagi articol prevede cd situa{iile financiare anuale se
prezirftd" de cdtre ordonatorii principali de credite, spre aprobare,
autoritd{ilor deiiberative. Av6nd in vedere aceste afticole, coroborate cu
prevederile art.63 alineat (4) lit. b, din Legea administra{iei publice locale
nr.21512001, republicatd", cu modific[rile qi completdrile ulterioare, eare
prevede ca atribulie a primarului intocmirea proiectului bugetului iocal qi
a contului de incheiere a exerciliului bugetar pe care le supune aprobdrii
consiliului local, s-a intocmit contul de execulie al anului 2016 ce
cuprinde veniturile gi cheltuielile bugetului oraEului Bicaz defalcate pe
ce doud secliuni (funcfionare qi dezvoltare), inclusiv modificdrile
intervenite pe parcursul anului, ca efect al rectificdrilor efectuate. inbaza
celor expuse mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de hotdrdre pe care
il supun spre aprobare.

Nicolae \selAbnex
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RAPORT DE SPECIALITATE
Pentru suslinerea proiectului de hotardre privind. aprobarea

contului anual de execufie a bugetului local al orapului Bicaz
pentru anul zot6

subsemnata croitoru Alina , consilier impozite si taxe in
cadrul compartimentului financiar-contabil avAnd in vedere
prevederile art. s7 alin. r) din Legea nr. 273/zoo6 privind
finanfele publice locale, cu modificarile gi completarile
ulterioare Ordonatorii principali de credite intocmesc gi prezintd spre
aprobare autorit5lilor deliberative, pdn6 la data de 3I mai a anului
urmdtor, conturile anuale de execulie a bugetelor locale in urmdtoarea
structurd:

a) la venituri:
- prevederi bugetare iniliale;
- prevederi bugetare definitive;
- incasdri realizate:
b) la cheltuieli:
- credite bugetare inifiale;
- credite bugetare definitive;
- plA{i efectuate.

La sfbr;itul anului 2016 au fost inregistrate venituri in suma de
15.32r.709,19 lei qi cheltuieli in suma de 14.810.519.26 Iei
conforrn art.28 alin.9 din Legea B2ll99r - legea contabilitalii
republicata Instituliile publice intocmesc situalii financiare trimestriale qi
anuale, conform normelor elaborate de Ministerul Economiei qi Finan{elor.
Anexam contul de executie aferent anului 2016
Ca urmare a celor prezentate va supunem spre analiza contul de
executie pentru anul 2016
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