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HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli
al comunei Roscani pe anului 2015

Consiliul Local al Comunei Roscani, jud.Iasi:
Avand in vedere referatul nr. 101/07.03.2016 initiat de dna Mititelu Violeta, reprezentant legal al
S.C. Analitic Expert S.R.L, in calitate de prestator de servicii contabile catre beneficiarul Comuna
Roscani, jud. Iasi, conform contractului de prestari servicii contabile.
Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit.(d), art. 63 alin. (1) lit. c), precum şi ale art. 115 alin.
(1) lit. b), alin. (3), (5) şi (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificari
si completari.
Avand in vedere Ordinul ministrului finantelor publice nr. 4075/2015 - pentru aprobarea
Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2015;
In baza prevederilor art.19 lit.d) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu
modificarile si completarile ulteriaore, ale art.80 alin.(2) si ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 39 alin (1) din Legea
contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere raportul comisiei economice din cadrul consiliului local Roscani;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificarile si completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Contul de execuţie bugetară pentru anul 2015, conform anexei nr.1, Anexa
nr.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul comunei
Roscani şi aparatul de specialitate;
Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului
Iaşi pentru efectuarea controlului de legalitate şi primarului comunei Roscani .
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