ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA ION CREANCA
CONSIT.IUL LOCAL

HOTARAREA

NR.9r DIN 29.11.2018
Privind aprobarea conturilor de executie ale bugetului local , ale bugetelor institufiilor qi
activitifilor finanfate integral sau parfial din venituri proprii la data de 30.09.2018

Consiliul local al comunei Ion Creanga , judetul Neamt ;
Examinand referatul intocmit de Ec. Segneanu Rodica, inregistrat lanr. 9270 din
24.10.2018 prin care doamna Ec. Segneanu Rodica, consilier financiar - contabil sus{ine
inchiderea exercitiului bugetului local al comunei Ion Creangl pentru trim III /2018 ,
Expunerea de motive nr. 927 | din 24. I I .20 1 8 a Primarul comunei Ion Creanga care propune
inchiderea exercitiului bugetar al comunei la data de 30.09.2018 .
Avand in vedere prevederile:
- Legii nr.273 /2006 privind finanfele publice locale,cu modificdrile gi completarile ulterioare
-Legii nr.82ll99I a contabilitatii republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legii nr.2 12018 a bugetului de stat pe anul 2018 ;
-H.C.L nr. l0 din16.02.2018 pentru aprobarea bugetului local pentru anul 2018cumodificarile
si completarile ulterioare ;
Luand act de avizll favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local ;
In temeiul dispozitiilor art.36 alin.(2) ,lit."b"; alin.(4) lit."a"; art.45,alin(2),lit"a" si ale art.1 l5 alin
(1) , lit."b" din Legea administra{iei publice locale w.215/200l,republicata,cu modificarile si
completarile ulterioare:

HOTARA$rE:
Art. I Se aprobl conturile de execufie ale bugetului local, ale bugetelor instituliilor gi
activititilor finanfateintegralsau parfial din venituri proprii la datade30.09.2018,
conform anexei la prezenta.
Art.2 Primarul comunei Ion Creangd , judeful Neamt , prin compartimentul de specialitate din
cadrul primariei vor aduce la indeplinire a prevederilor prezentei

Art.3

Secretarul comunei va comunica prezenta institutiilor
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ANEXA

Nr
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Crt.
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Realizari
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TOTAL VENITURI

6020.110

s423.557

d.c Sectiunea Functionare (impozite si taxe locale)

3773.930

4184.889

Sectiunea dezvoltare

2229.690

1208.124

t6.490

30.544

TOTAL CHELTUIELI

60120.110

3582.032

d.c Sectiunea functionare

3773.930

2395.23s

Sectiunea dezvoltare

2229.690

l 180713

16,490

6.084

Venituri proprii

2

Prevederi

Cheltuieli proprii

