ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA RA.DESTI
CONSILIUL LOCAL

HOT A R ARE A NR.6712017
privind aprobarea exeeutiei pe see!iuni a bugetului loeal al eomunei Rade~ti pe trimestrul
IV -2017

~i publica din data de
Consiliulloeal Rade~ti ,jud.Alba, intrunit In ~edinta
12.2017
Vaz[md:
-raportul de speeialitate din partea eompartimentului de resort eontabilitate tinaneiar prin
eare se fundamenteaza propunerile din proieetul de hotan1re, inregistrat eu nr.
3209/18.12.2()l7
Avand In vedere :
-prevederile art. 49 alin.(l2) ~i a art. 73 alin.(3) din Legea nr.273/2006, privind finantele
pub lice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare, art. 36 alineat (2) litera "b" si alin
(4) , lit. "a" din Legea 215/2001 privind administratia publicalocala, republicata, cu
modificarile ~i completarile ulterioare ;
In temeiul art. 4Salin.(2), lit. "a" din Legea nr.21S/200 1, privind Administra!ia publica
locala, republicata , cu modificarile ~i completarile ulterioare:

HOTARASTE:
Art. 1. Aproba executia bugetului local al comunei Rade~ti, pe trimestrul IV-20 17 ,
conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Cu ducerea la Indeplinire a prezentei hotan1ri se Incredinteaza primarul
comunei Rade~ti prin compartimentul de specialitate.
Art.3 . Prezenta hotarare se comunica :
La Institutia Prefectului judetului Alba
Primarului comunei Rade~ti
AJ.F.P.Alba .
Compartimentului Financiar Contabil din eadrul Primariei Radqti
Se afi~eazala sediul Primariei Rade~ti.
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr. de 8 vothlri favorabile valabile
exprimate, care reprezinta 88,8 % din numarul consilierilor In functie.
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Contrasemneaza
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Anexanr.llaHCL 67/2017

l.Aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Radesti la
data de 18.12.2017, la partea de venituri, in urmatoarea forma:

29.

Sume alocate din bugetul
ANCPlpentru finantarea
lucrarilor de inreg
sistematica dinProg Nat de
cadastru

14.800,00

13.440,00
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TOTALVENITURI

2. Aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Radesti la data de
18.12.2017, la partea de cheltuieli, in urmatoarea forma:
1. SECTIUNEA FUNCTIONARE:
-lei
Specificatie

-

~---
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Prevederi
aprobate
TRIM TTl 2017

Plati
efectuate

I cheltuieli
Titlul II bunuri
scrvicii

. 65_?m·'1?7 zQQ

189.237J}
439,11

99%
91%
88%

2.SECTIUNEA DEZVOLTARE
j --_... Specificatie
crt.

'-N~r-.-. Capitol

3. Aprobareaexcedentului bugetului local al Comunei Radesti la data de 18.12.2017 in
valoare de 73.037, 19 lei
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