ROMANIA
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL

AL COMUNEI MOŞNA
HOTARAREA NR.8/2018

privind aprobarea inchiderii conturilor anuale de execu1ie a bugeÍului local pe anul 2017
Consiliul locąl ąl comunei Moşna, întrunitînşedinţa ordinară din dątą de

09

februarie 20]8,

AvândînvedereExpunereademotívesiRaportulnr'437/0I.02.20l8 întocmitdedoamnaPĺotunąMarią
Liliana-consilier financiar in apaľatul de specialitate al primarului comunei Moşna, lą Proiectul de hotărâre
iniţiat de dl primar, prin care ,L proprr" aprobareo in:hiderii conturiloľ anuale de execuţie al bugetului local,
pe anul 2017;

Văzând avizul favorabil cłl comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Mosna,
In conformitate cu preýederile ąrt 57 ątin.] şi aľt.58 ąlin. I din Legea nr 273/2006 privindfinanţele
publice locąle, cu modificăľile şi completările ulterioare,
alin. 1
In temeiul art 36 ąlin 2 lit.b,- coroborat cu atint.4 lit ą,coroborąt cu ąrt.45 alin' 2 lit.a şi aľt.I 15

tit.b din Legea nr.2l5/200t privind administraţĺa pubtică locală, republicată cu modificările

şi completările

ulterioąre,

norĂnłłŞrn:
Art.].-Se aprobă inchiderea conturilor ąnuąle de execuţie al bugetului local pe anul 20]7 după cum
urmeąză''
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Cod
Bugetul
fonduľiloľ
exteľne
n€rambuľsabile
(Cod 08)

Bugetul
institutilor
finantate din
venituľi pľopľii
si subventiĺ
cod 10
Bugetul de
venituľi si
cheltuieli
evidentiate in
afara bugetuluĺ
local
(Cod 11)
Bugetul

institutiloľ
finantate din

venĺtuľiproprii
(Cod 15)

CHELTUIELI
LEI
Cľedite
bugetaľe
initiale

Cľedite

1393900

15591890

Incasaľi
realizate

bugetaľe
definitive

Plati
efectuate

131850ó2

Tip buget

Cheltuieli
efective

Buget local
(cod 02)

611663s

Bugetul
fonduľiloľ
exteľne

neľambuľsabile
(Cod 08)
Bugetul
institutilor
finantate din
venituľi pľoprĺi
si subventii
(cod 10)

Bugetul de
venĺturi si
cheltuieli
evidentiate in
afara bugetului
local
Cod 11
Bugetul
institutilor
fÎnantatedin
venituľi pľopľii
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Art.2.-. Prevedeľile prezentei hotăľâri vor fi duse la îndeplinirede
financiar-contabil din cadrul primăriei comunei Moşna'
s

ecr

dl

primar şi compartimentul

gľţa
Art.3.- Pľezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa persoanelor fizice şi juridice interesate prin
et arului comune i Moş na'
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