ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA VĂRĂDIA DE MURES
CONSILIUL LOCAL
Jud. Arad, Comuna Vărădia de Mures, nr.126
tel./fax: 0040-257-417230;
email:primaria_varadiaar@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR.38
din data de 28 mai 2015
privind încheierea execuţiei bugetare a anului 2014

Consiliul local al comunei Vărădia de Mureş, judeţul Arad, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere:
- expunerea de motive nr.1601/25.05.2015 a Primarului comunei Vărădia de Mureş cu privire la
încheierea execuţiei bugetare a anului 2014;
- raportul compartimentului de specialitate - nr. 1602/25.05.2015 _cu privire la încheierea execuţiei
bugetare a anului 2014;
- prevederile art.57 alin.1 lit.a din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, aprobate prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1780/19.12.2014;
- punctul 287 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.36 alin.4 lit.a din Legea 215/2001 Legea administraţiei publice locale;
În temeiul art.45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ
HOTĂRĂSTE
Art.1. Contul anual de execuţie al bugetului general al comunei Varadia de Mures aferent
anului 2014, se aprobă in urmatoarea structură:
a)la venituri
1. - prevederi bugetare initiale anuale aprobate
2.272.250
2. - prevederi bugetare definitive la 31.12.2014
2.719.250
3.- încasări realizate la 31.12.2014
2.462.650
Din care:
încasări secţiunea de funcţionare
2.034.270
încasări secţiunea de dezvoltare
428.380
b)la cheltuieli
1.- credite bugetare initiale anuale aprobate
2.743.530
2.- prevederi bugetare definitive la 31.12.2014
3.265.230
3.-plăţi efectuate la 31.12.2014
2.884.097
Din care:
plăţi efectuate secţiunea de funcţionare
1.990.243
plăţi efectuate secţiunea de dezvoltare
893.854
Excedentul bugetului local pe anul 2014: 129.870 lei.

Art.2. Detalierea conturilor de incheiere a executiei bugetare pe anul 2014 este prevazuta in
anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează: Primarul
si
Compartimentul contabilitate.

PRESEDINTE,
Hălălişan Dănut
CONTRASEMNEAZA,
Secretar comuna,
Luputiu Lacrimioara

*Prezenta hotarare a fost adoptat cu respectarea prevederilor art.45 si 46 din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001, republicata, cu un numar de 9 voturi « pentru », 0 voturi « impotriva » si 2 « abtineri» voturile
exprimându-se prin vot deschis.

