
 

                                                                                                PROIECT NR. 71 

HOT~RAREA NR. ... 
Privind :Aprobarea contului de execuție bugetară la data de 30.06.2018. 

 
 Consiliul local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti,jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\` ordinar`  
din data de 24.08.2018, la care au participat un num`r de …… consilieri locali din totalul de 13 
[n func\ie. 
 În conformitate cu art. 35 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu votul majorității consilierilor în funcție a fost ales președinte de sedință dl. 
consilier Paunescu Branescu Ion Ovidiu. 
 Văzând referatul compartimentului buget-contabilitate înregistrat sub nr. 
8979/20.08.2018, prin care se propune aprobarea contului de execuție bugetară la data de 
30.06.2018. 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
al orașului Băile Olănești si ţinând cont de raportul de avizare al secretarului orașului Băile 
Olănești; 
  {n conformitate cu prevederile art.49, alineatul 12, precum si art.57 alin 4 din Legea 
273/2006 -legea finanţelor publice locale, cu modificările şi completarile ulterioare, ținând cont 
de prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională. 
 Întrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorității consilierilor prezenți, respectiv 
voturi"pentru"=.....; abtineri = ....; impotriva=..... 
   În temeiul art.36 alin. (1), alin. (2) litera “b“ și alin.(4) litera"a", art.45 alin.(1) litera"a", 
coroborate cu art. 115 alin. (1) litera"b" din Legea nr.215/2001 privind administrația public 

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul local 
 

H O T Ă R Ă } T E: 
 

 Art.1 Se aprobă contul de execuție bugetară la data de 30.06.2018, conform anexei nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotarare. 
 Art.2 Se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Primarul orașului 
Băile Olănești, ca ordonator principal de credite, prin compartimentul Buget-contabilitate. 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Primarului, compartimentelor de specialitate din 
cadrul primăriei, Direcției Generale a Finanțelor Publice Vâlcea, Instituției Prefectului județului 
Vâlcea și se aduce la cunoștință public prin afișare si publicare pe site-ul institutiei. 

 
                                            Ini\iator Proiect,  PRIMAR 

                                                 Ec.Vasile Sorin Vasilache 
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B`ile Ol`ne]ti, 24.08.2018 
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