Proiect nr,€
Aviz Comisia Economici

ROMANIA
JUDETUL NEAMT

oRAguL BtcAz
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
priyittd aprobareo contului de execulie bugetard
pe tfimestrul II sl anului 20j7

Consiliul local al orapului Bicaz, judeful Neamf;

Avdnd in vedere dispoziliite aft.49 aIin.12 $i an.73 a1in.3 din Legea M.27312006
privind fina11tele publice locale, cu modifrctuile ti completdrile ulterioare;
Vdzand expunerea de motive a pdmarului oraqului Bicaz, domnul Nicolae Sdldgean;
Analizend Raportul compartimentului de rcsoret din aparatul de specialitate al
P1 imarului, inregistat sub nr.
din _07
.2017 ;
_
Tinand cont de avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local;
^In temeiul alt 36 alin (2) lit b), alin (4) tit a), arr.45 alin.(2) lit.a) din Legea
ff.215//2001
privind administratia publicd locald, republicald, cu modificdxile completdrile ulterioare,
$i

HOT{R4STE:

Art.l- AprobA contul de execulie a bugetului local al oraqului Bioaz pe tlimestrul
al anrlui 20 | 7. conlorm ancxelor care lac pafle din prezenrd hotarare.

II

Art.2- P n grija seqetaNlui ora$ului Bicaz, prezenta holirare se va aduce la

cuno$tinlapublicului, in condiiiile legii $i se va comunicapersoanelor $i autoritdtilor interesate.

INITIATOR
Primar- Nicolae SALAcEAN

oRAgUL BTCAZ
JUDETUL NEAMT
Strada Barajului, nf, 4,ora$ul Bicaz, judetul NeamI
Telr0233/254310:Faxr0233254530

e-mail:primariabicaz@yahoo.com

Nr.

/

EXPL}I.{ERE DE MOTIVE
La proiectul de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului Orasului Bicaz pecele
doua sectiuni :Functionare si Dezvoltare penh.u trimestrul a.l II le a. ar,2017.
In conlomitale cu afi. 49, alin, (12) si (13) din Legea nr. 27312006 privind
finantele publice locale cu modificar e si completalile ulterioare, in lunile aprilie, Iurie gi
octombrie, penhu himestrul expirat, gi cel t6rziu ?n decembrie, pentru tdnreshul al patrulea,
ordonatorii principali de credite au obligafia de a prezenta in
9edin16 publicd, spre analizd 9i
aprobare de c6tre autoritelile deliberative, execulia bugetelor intocmiie pe
celJdoud
secliuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in rapofi cu gradul c1e colectare a
venituilor, prin rectificare bugetard locald, astfel incAt la sfdrsltul anului:
- sA nu iffegistreze plAli restarte;
- diferenla dintre suma venituriloi' incasate gi excedentul anilor anter.iori ut izat pentru
finanlarea exerciliului bugetar curent, pe de o par1e, suma pldlilor efectuate a pldlilor
9i
9i
restante, pe de alte pafte, sA fie mai mare decAt zero.
Ca unnare, in confonnitate cu prevederile a:1. 45, alin. (1) din Legea nr:.
215l2001 a adrrlinistratiei publice locale republicata, cu modificarile si completadle
ulterioare, propun elabo'area de cafi'e compatimentur Financiar contabilitate
a unui
proiect de hotalaxe pentru aprobarea executiei bugetului Orasului Bicaz,pe cele
doua
sectiuni pentru trimestrui al II lea 2017.
Dupa intocmirea raportului de specialitate si avizarea de catr.e comisiile de
specialitate, proieotul de hotarare insotit de expunerea de motive a prim*rului
orasului
Bicaz, rapoftul comisiei de specialitate si avizul comisiilor respective, va fi prezentat
spre
dezbatere si aprobare Consiliului Local al Oi.asului Bicaz.
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