
ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PAUSESTI MAGLASI
JUDETUL VALCEA

HOTARAREA NR. 8
Privind : aprobarea contului de incheiere a exerciliului financiar pe anul
2013 !

Consiliul Local al Comunei Pduqeqti-Mdglaqi, judetul V61cea,
intrunit in gedinld ordinard, astdzi 3 1.01 .2014, la care participd un numdr
de t2 consilieri comunali din numdrul total de 13 in functie;

Lu6nd in dezbaterea de motive gi proiectul de hotirdre iniliat de
primarul comunei, privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului
financiar pe anul 2013;

Avdnd in vedere raportul compartimentului de specialitate
inregistrat sub nr. 59 din data de 07.01 .2014, prin care se propune
aprobarea contului de incheiere a exerciliului financiar pe anul 2013;

finAnd cont de raportul de avizare al comisiilor de specialitate
din cadrul consiliului local, precum qi de raportul de avizare a legalitdlii
proiectului de hotdr6re, intocmit de secretarul comunei ;

Respect6nd prevederile Legii nr. 5212003 privind transparenla
dectzionalS, cu modificdrile gi completirile ulterioare;

ln conformitate cu prevedeile art. 57 din Legea nr. 27312006
privind finan{ele publice locale, cu completbrile qi modificdrile ulterioare;

in baza art. 36 alin. (4), Iit. "a" din Legea nr. 21512001 privind
administralia publicd 1oca15, republicat[;

In temeiul art. 45 alin. (1) gi a art. 115 alin. (1), lit. ,,b", alin. (3) ,

(5), (6) din Legea nr. 21512001 privind administralia publicd 1oca15,

republicatd, cu un nr. de 12 voturi 'opentru", adoptd urmdtoarea :
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AR'fl.I Se aprobd contul de incheiere a exerciliului financiar pe anul
2A13,;,:rtful:

1,. Bugetul local (anexa nr. l)- in bugetul inilial au fost prevdztrte
venituri in sumd de3.213.560,00 lei qi cheltuieli in sumd de 3.331.200,00
lei, iar in cel definitiv veniturile au fost de 3.810.850,00 lei qi cheltuielile
de 3928.490,00lei; s-au incasat venituri totale de 3.632.009,92|ei si s-au

efectuat cheltuieli in sumd de 3.626.728,87 le\, rezultand un deficit de

5.881,05 lei.
in cursul anului 2073,pentru finar\areasecfiunii de dezvoltare, a

fost utilizatd suma de 117.640,00lei din excedentul anului 2012.
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2. Bugetul institu(iilor finanfate integral din venituri proprii
(anexa nr. 2) - in bugetul inilial au fost prevdntte venituri qi cheltuieli in
sumd de
3.500,00 lei, iar in cel definitiv in sumd de 4.700,00 lei; s-au incasat
venituri in sumd de 1.244,00 lei qi s-au efectuat cheltuieli in sumd de
3.771,11 lei, rezultand un deficit de 2.527,11 lei.

3. Bugetul creditelor externe qi interne (anexa nr. 3) - in bugetul
inilial au fost prevdzute cheltuieli in sumd de 528.440,00 lei, iar in cel
definitiv in sumd de 478.440,00 lei; s-au efectuattrageri qi pldli in sumd de
472.504,77 l,ei.
ART.2 Prezenta hotdrAre va fi dusd la indeplinire de primarul localitdlii
prin compartimentele de specialitate.
ART.3 Prezenta hotdrAre se comunicd prin intermediul secretarului
comunei Pdugeqti-Mdglagi, in termenrrl prevdzul de lege, primarului
comunei, Instituliei Prefectului-judelul Vdlcea gi se aduce la cunogtinla
publicd prin publicare pe saitul primdriei.

Pduqegti-Mdglaqi, 3 1.01 .2014
Contrasemneazd,
Secretar,

Jurist Popesc haela-FlorelauMi
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Preqedinte de gedinfi,


