
ROMANIA
JUDE UL BUZĂU

COMUNA MĂRĂcINE NI
CONSILIUL LOCAL

MĂRĂcINE NI

HOTĂRÂRE
privind execu ia bugetului local al comunei Mărăcineni pe trimestrul III al

anului 201 pe cele două sec iuni

al comunei Mărăcineni, jude ul Buzău,

art.7, alin. 1 şi 2 din Legea nr.52/2003 privind
administra ia publică, republicată, cu

ulterioare;
- prevederile art.6 alin.3 din Legea nr. 24/ 2000, privind normele de

. pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi

de motive a primarului comunei Mărăcineni înregistrată
3.10.2015;

inspectorului din cadrul compartimentului economic,
nr. 13/13.10.2015;

- prevederHe Ordinului ministrului finan elor publice nr.465/20 15
pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea şi depunerea

trimestriale ale institu iilor publice, precum şi a unor
anul 2015;

- prevederile art.49, alin. 12 din Legea nr.273/2006 privind finan ele
publice locale, cu modificările şi completărHe ulterioare,

. Legii contabilitătH nr.82/1991, republicată;
- prevederile Hotararii Consiliului local Mărăcineni nr. 2.02.2015

bugetului propriu al Comunei Mărăcineni, Buzau;
mi.36 aHn.2,lit. b şi alin.4 lit. a din Legea 15/2001

publică locală, republicată, cu modificările şi

în art.45 şi art.1l5 alin.!, lit. b din Legea
nr 15/2001 administra ia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.L aprobă execu ia bugetului local al comunei Mărăcine ni pe
nI . 2015, următoarea structură:

- BUGET VENITURI - 7.055.000 lei
- BUGET CHELTUIELI - 7.885.000 lei



Prevederi
efectuate--

Prevederi bugetare la venituri 6.040.000 lei

reaJllzate - 5.899.274
la cheltuieli - 6.870.500 lei
17.308 lei

EXCEDENT - 1.281.966 lem

ducerea îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
. compartimentele de specialitate.

comunei va aduce la cunoştin ă publică şi va
comUnIca pn~zenta hotărâre autorită ilor şi institu iilor publice interesate

10.2015

Contrasemnează

a fost adoptată de Consiliul Local comunei
din data 29.10.2015, cu respectarea prevederilor

Legea nr.215/2001, a administra iei publice 10cale,
cu un număr de 13 voturi pentru, - ab ineri,-

numărul total de de 15 consilieri in func ie şi 13


