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PROIECT  HOTARARE  

privind aprobarea  execuţiei  bugetelor întocmite pe cele două secţiuni ( sectiunea de
dezvoltare şi sectiunea de funcţionare ) si a  bugetului activitatilor autofinantate, 

pe  trimestrul  al IV-lea  al anului 2014
 

Consiliul local al comunei Milosesti , judetul Ialomita ,
Avand in vedere :
- prevederile art. 49  alin. (12) din  Legea nr. 273/2006  privind finantele publice locale , cu

modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile  Hotararii Consiliului local  Milosesti nr. 7/ 18.02.2014  privind aprobarea 

bugetului local pentru  anul 2014 , cu modificarile si completarile ulterioare   ;
Examinand :
- expunerea de motive a Primarului comunei Milosesti,  nr.  ;
- referatul referentului contabil nr.  ;
-    raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget   finante,  

administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi urbanism,agricultură , comerţ ,
nr.    ;

-   raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – culturale,  
culte , muncă şi protectie socială ,protectie copii , tineret şi sport, nr.  ;

-  raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si liniştii 
publice, nr.;

In temeiul  art. 36 alin. ( 2  ) lit. b), art. 36 alin. (4)  lit. a) , art. 45  alin.(2) lit.a) si art. 115 
alin. (1)  lit. b)  din  Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala , republicata in anul 
2007 , cu modificarile si completarile ulterioare 

H O T A R A S T E  :

Art.1. Se aprobă  execuţia  trimestrială  a   bugetelor întocmite pe cele două secţiuni 
(  sectiunea de dezvoltare şi secţiunea de funcţionare ) si a bugetului activitatilor autofinantate , pe  
trimestrul al IV-lea  al anului 2014, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Primarul  si inspectorul contabil  Draghici Geta   vor aduce la  indeplinire prevederile 
prezentei hotarari.
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