
RoMANra
JUDETUL VRANCEA

coNsrl,rul, LOCAL AL COMUNET MOVILTTA
HOTARARE

Privind :
aprobarea contului de executie bugetara al comunei Movilita, judetul

Vrancea pentru trimestrul I al anului 2014

In temeiul artt45 din Legea administra{iei publice locale nr.215/2001, republicati, cumodificrrile gi completdrile ulterioare,Consiliul Local al comunei Movilita, judeiul Vrancea intrunitin sedinfa ordinara din data de 30.04.2014.

Analizand proiectul de hotarare initiat de primarul com.Movilita, jud.vrancea

-analizilnd raportul compartimentului contabilitate inregistrat la nr.2263/ 24.04.2014privind necesitatea aprobarii contului de executie bugetara ai comunei Movilita, judetul vranceapentru trimestrul I al anului2014 ;
- in conformitate cu prevederile art.49 al. 2 si ale art.Tgdin Legea nr.273/2006 privindfinantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si al"e Legii- nr./2013a bugetuluide stat pentru anul20l4
-avand in vedere O.M.E.F. nr.3387/15.dec.2009 pentru aprobarea Normelor metodologiceprivind incheierea exercitiului bugetar al anului 2009 :
-tinand cont de avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului localMovilita.

-in temeiul art. 36,alin. (l), alin. (2) lit.b , alin. (a) lit.a) si art.4s,alin. (l), atin. (2) Iit. a,dinLegea nt'215/2001 privind administratia publica locala, repubiicata, cu modificarile si completarileulterioare.

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobd contul de executie
trimestrul I al anului 2014, conform anexei nr.
Hotarare.

bugetara al comunei Movilita, judetul Vrancea pe
I care constituie parte integranta din prezenta



Art' 2' Prevederile prezentei hotirdri vor fi duse la indeplinire de primarul comunei princompartimentul financiar-contabil si vor fi aduse lu .unogtinld publica si cbmunicata persoanelorinteresate, de secretarul comunei Movirita, in termenur pr"rrurut de lege.

Presedinte de
Mirodone

MOWLTTA
Nr.22 din 30.04.2014

Contrasem
Secretarul Movilita

ostelSeciu C

Nr.consilieri in functie
Nr.consilieri prezenfi

Nr. voturi, p€trtrut' -13
Nr.voturi rrimpotriva" - 0
Nr. abtineri - 0

-13
-13



ROMANIA
JUDETUL VRANCEA

PRIMARIA COMUNEI MOVILITA

Nr.Z2(i )i24 a4 2'/4

RAFEWF'
AL coMpRffirrvrur,ur on spncrALrrATE

In conformitate cu prevederile art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanlelepublice locale, in lunile aprilie, iulie qi octombrie,pentru trimestrul expirat, gi cel t6rziu indecembrie, pentru trimgstrul al patrullu ordonutorii principali de ciedite au obligafia de aprezenta in 9edin16 publicd, spre 
.analizd si aprobare de cdtre autoritdlile deliberative,execulia bugetelor intocmite pi cele.doud r..ii*i pentru fi;;.. ;rmestru, cu excepliabugetului imprumuturilor externe gi interne, cu ,.oput de a redimensiona cheltuielile inraport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare brgr,; locald, astfel inc6t lasfhrgitul anului:

-u) ta nu inregistrezepldli restante;
b) diferenfa dintre suma veniturilor incasate gi excedentul anilor anteriori utilizatpentrufinanlarea exercifiului bugetar curent, pe de o parte,,gi suma plaliloi efectuate gi a pldlilorrestante, pe de altdparte, si fie mai maie dec6t zero*). 

r '

La nivelul comunei Movilita, contul de executie bugetara pentru primul trimestrul alanului 2014 este cel anexat la prezentul raport .

Drept pentru- care propun initierea unui proiect de hotarare privind aprobarea

;ffirilrii#ffffr0:"*.rura 
al comunei Movirita ,judetul vrancea pentru primur

privind aprobarea contului de executie bugetara al comunei Movilita,judetul vrancea pentru primur trimestru al anurui zor4

CONTABIL,
Chicet Lenuta



ROMANTA
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CONSILIUL LOCAL AL COMI.INEI MOVILITA
-Comisia de specialitate-

PROCES VERBAL

lnche ia t  as taz i  2  g  -a  4  .  Za t  4  . , i nsed in tade luc ruacomis ie ide
specialitate.

La sedinta participa un numar de__i__membri, din totalul de f membri
convocati.

Sedinta este deschisa de domnul 4/rfihu*<r/a (, er2trSf2iltfu"sedinte
al comisiei de specialitate, care supune rp.@"a ordi*, de ri ,

Ordinea de zi este aprobata cu unanimitate ae votu.i.
Se ptezinta proiectul de hotarare (proiectele de hotarare) de la

punctul(punctele) ale ordinii de zi.
Asupra proiectului (proiectelor) de hotarare se fac urmatoarele observatii, sau

propuneri i



/

\r'

Fata de cele constatate si consemnate in prezentul proces-verbal, comisia
avizeaza favorabil proiectul (proiectele) de hotarare si propune adoptarea in forma in care
au fost redactate.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

PRESEDINTE

nitrlo,itffr cesfE z ^e4,!prlrz

MEMBRI,

'v.


