
ROMANIA 
JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL  LOCAL  SARATENI 

                                                     HOTĂRÂRE
            privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli al  comunei Sarateni 
                                           pe  trimestrul III al anului 2015

Consiliul local al comunei Sărăţeni; 
Având în vedere:
-expunerea de motive a primarului nr. 711/18-11-2015

-în conformitate cu prevederile Secţinii nr. 4, art. 49, alin. 12, respectiv art. 57, alin 2-1 din Legea nr. 273/2006, 
actualizată a finanţelor publice locale şi  Legea   bugetului de stat pe anul 2015  nr.  186/2014

 Analizând:
-avizul nr. 21/8-12-2015 al comisiei de specialitate,  
 
În temeiul prevederilor art.  45 din Legea nr.  215/2001 privind administraţia  publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 

                                                      H O T Ă R Â Ş T E;

Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local  de venituri pe trimestrul III al anului   2015, conform anexei nr.1 la  
           prezenta hotărâre,  
Art.2. Se aprobă execuţia  bugetului local de  cheltuieli pe trimestrul III al anului  2015,  conform anexei nr. 2 la 
           prezenta hotărâre,  
 Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însarcineaza primarul împreuna cu compartimentul de   
            specialitate si va fi comunicata prin grija secretarului comunei .

 PRESEDINTE DE SEDINTA                                                           AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE
   STAN DOBRE                                                                                               SECRETAR COMUNĂ                 
                                                                                                                               Ana MIHULEAC 
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http://www.satu-mare.ro/fisiere/2011phExecutieBugetaraA2.pdf
http://www.satu-mare.ro/fisiere/2011phExecutieBugetaraA1.pdf


ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI SARATENI
Nr. 711/18-11-2015
 
 

                                      

                                            EXPUNERE  DE  MOTIVE  
                 privind  aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli al  comunei 
                                     Sarateni  pe trimestrul III al anului 2015
  

 
               
  Subsemnatul Tocileanu Eugen primar al comunei Sarateni 
-avand in vedere ; 

  -  prevederile Secţinii nr. 4, art. 49, alin. 12, respectiv art. 57, alin 2-1 din Legea nr. 273/2006, actualizată a 
finanţelor publice locale şi  Legea   bugetului de stat pe anul 2015  nr.  186/2014, cu privire la 
aprobarea de catre consiliul local a execitiei bugetare pe terimestre, 

-va propun domnilor consiliei adoptarea hotararii privind   aprobarea execuţiei bugetului local de venituri 
şi cheltuieli al  comunei  Sarateni    pe     trimestrul III al anului 2015
  

 
                   
 
Cu sentimentul ca proiectul de hotarare respecta rigorile Legii  ;
-primiti domnilor cosilieri deosebitul meu respect!

                                                                   PRIMAR
                                                     Eugen TOCILEANU
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