ROMANIA
JUDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI SPINU$

ffi
- privind aprobarea contului anual de execu{ie al bugetului local al Comunei

Spinug pe anul

2014la sec{iunile de dezvoltare qi de func{ionare

Avdnd in vedere Expunerea de motive a iniliatorului proiectului de hotardre inregistratd sub
nr.l5l3/23.04.2015 9i Raportul de specialitate nr.l5l2 din 23.04.2015 intocmit de d-na Ias Florentina
Mariana, inspector superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Spinug,
Ydzdnd avizele favorabile date de cdtre cele treicomisiide specialitate din cadrul Consiliului Localal
Comunei Spinug.

Jindnd seama de Hotardrea Consiliului Local al Comunei Spinuq nr.3129.01.201,1 privind aprobarea
bugetului local al Comunei Spinug pe anul 2014la sec!iunile de dezvoltare qi de funclionare,
Respectdnd prevederile Legii nr.500/2002 privind finanlele publice. modificata gi completat6, precum
9i ale art.57 din Legea privind finanJele publice locale nr.27312006, cu completdrile ulterioare,
ln baza prevederilor Ordinului ministrului finanlelor publice nr. 9612015 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind intocmirea qi depunerea situaliilor financiare ale instituliilor publice la 3l decembrie

20t4.

prevederile art. 36 alin.(2) lit."b" 9i ale alin.(4) lit."a" din Legea administraliei
.locale nrRespectand
21512001, republicatd,
modificata gi completat6.
In temeiul prevederilor art. 45 alin.(2) lit."a", art.45 alin.(
Consiliul Local al Comunei Spinug, adoptd prezenta

l)

gi art. l 15 alin.(

publice

l) lit."b" din aceeagi lege,

uorARARn:
Art.l

Se aproba contul anual de execulie al bugetului local al Comunei Spinug pentru anul 2014la
sec{iunile de dezvoltare qi de functionare, confonn Anexei nr. l, care face parte integranta din prezenta
hotf,rdre.

Art.

2

Art.3

Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se incredinleazit, d-na las Florentina Mariana.
inspector superior in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Spinuq.
Prezenta hotarire se comunicd:

-

Institu{iei Prefectului - Judetul Bihor.
Primarului comunei.
D.G.F.P. Bihor.
TrezorerieiMarghita,
CompartimentulLri Financiar-Contabil.
la dosarul de evidenla a hotardrilor consiliului local,
la dosarul gedinlei,
pentru afigare.
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Nota: f]otararea a fbst adoptatd cu unaninritate de voturi "pentru
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