
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL  

                   COMUNEI 

GURA VITIOAREI 
 

 

                                           HOTĂRÂRE 

            privind aprobarea încheierii contului de execu ie al bugetului local  

                                           în anul 2017 

 
        inând cont de prevederile art.57 alin.1- alin.4 şi art.60 din legea nr. 273/2006 

privind finan ele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare , 

         Având în vedere nota de fundamentare a viceprimarului , precum si raportul 

biroului contabilitate , impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului  , 

         Luând act de avizul de legalitate al secretarului unită ii administrativ 
teritoriale , precum şi de avizul comisiei pentru activită i economico – financiare , 

amenajarea teritoriului şi urbanism, 

         În temeiul dispozi iilor art.36 alin.4 lit.a, art. 45 alin.2 lit.a şi art.115 alin.1 

lit.b, alin.3 şi alin.5-alin.7 din legea nr.215/2001, legea administra iei publice 
locale , republicată , cu modificările şi completările ulterioare , 

          Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei , jude ul Prahova , 

                                         

 

                                       HOTĂRĂŞTE : 

 
ART.1 –1. Se aprobă încheierea contului de execu ie al bugetului local pentru anul 

2017 , în următoarea structură : 

         La venituri : -  prevederi bugetare ini iale : 21.534.890 lei  

                              -  sec iunea de func ionare :      6.788.890 lei  

                             -   sec iunea de dezvoltare :      14.746.000  lei     

- prevederi bugetare definitive :  9.301.892 lei 

- sec iunea de func ionare :         7.351.890 lei 

- sec iunea de dezvoltare :          1.950.000 lei 

  Încasări realizate :                                                 8.507.071lei 

- sec iunea de func ionare :        7.076.651 lei 



- sec iunea de dezvoltare :          1.430.420 lei 

 

         La cheltuieli :  - prevederi bugetare ini iale : 22.034.890 lei , din care : 

- sec iunea de func ionare    :   6.788.890  lei  

- sec iunea de dezvoltare     :  15.246.000 lei  

 

- prevederi bugetare definitive : 9.801.890 lei , din care : 

- sec iunea de func ionare    :      7.351.890  lei  

- sec iunea de dezvoltare     :      2.450.000 lei  

Plă i efectuate :                                                   : 7.981.310 lei, din care : 

- sec iunea de func ionare :  6.503.128 lei 

- sec iunea de dezvoltare :   1.478.182 lei. 

ART. 2 –Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

consilierul contabil Iordache Liliana Narcisa şi inspectorul contabil ,Şoaită Leti ia 
din biroul contabilitate , impozite si taxe din aparatul de specialitate al primarului. 

ART.3 – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştin ă publică şi se comunică Institu iei 
Prefectului – jude ul  Prahova , Direc iei Generale Regionale de Finan e Publice 

Prahova , viceprimarului cu atribu ii de primar al localită ii şi biroului contabilitate, 

impozite şi taxe , prin grija secretarului unită ii administrativ- teritoriale Gura 

Vitioarei . 

 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDIN Ă                      CONTRASEMNEAZĂ     
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