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H O T Ă R Â R E nr.34 
privind aprobarea contului de execu\ie 

a bugetului local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti la data de 31.03.2014 
 

Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a ordinar  ̀din data de 
30.05.2014, la care au participat un num`r de 12 consilieri locali din totalul de 13 [n func\ie absent motivat 
fiind dl Pahomnie Constantin; 

Respect@nd prevederile art.35 din Legea nr.215/2001, republicat`, prin HCL nr.30/29.04.2014 
a fost ales pre]edinte de ]edin\` d-nul Baicu Vasile 

V`z@nd expunerea de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului de 
hot`râre, avizul de legalitate dat de Secretarul ora]ului, precum ]i rapoartele de avizare ale 
comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti. 

|in@nd cont de referatul nr.5029/12.05.2014, prin care compartimentul buget-contabilitate 
propune aprobarea contului de execu\ie a bugetului local la data de 31.03.2014 

În conformitate cu prevederile art..49 din Legea nr.273/2006 privind finan\ele publice locale, 
cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, ale Legii nr.215/2001 privind administra\ia public` 
local`, republicat`, precum ]i ale Legii nr.52/2003 privind transparen\a decizional`. 

{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie, respectiv voturi 
"pentru" = 12 

În temeiul art.36 alin.2 lit."b" ]i alin.4 lit."a", art.45 alin.2,lit."a" coroborate cu art.115 alin.1 
lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra\ia public` local`, republicat`, cu modific`rile ]i 
complet`rile ulterioare, adopt` urm`toarea 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art.1 – Se aprob` contul de execu\ie a bugetului local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti la data de 

31.03.2014, conform Anexei nr.1 la prezenta. 
Art.2 – Se [mputernice]te cu aducerea la [ndeplinire a prezentei hot`râri Primarul ora]ului 

B`ile Ol`ne]ti prin compartimentul buget-contabilitate. 
Prezenta hot`r@re se aduce la cuno]tin\` public` prin afi]are, se comunic` Primarului, 

compartimentelor de specialitate din cadrul Prim`riei ora]ului B`ile Ol`ne]ti ]i Institu\iei 
Prefectului jude\ului V@lcea. 
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