ROMANIA
JUDETUL CARAS. SEVERIN
CONSILIUL LOCAL ZAVOI

HOTARARE
privind aprobarea contului de incheiere a exerciliului bugetar pe anul fiscal
20tr6, pentru bugetul local al comunei Zdvoi

Consiliul local al comunei Zdvoi, intrunit in gedinla ordinar5 din dxa de 20 mar1rie 2017
VdzAnd Raportul compartimentului de resort din cadrul Primdriei comunei Zavoi;
Vizdnd expunerea de motive $i proiectul de hot6rdre iniJiat de primarul comunei Zdvoi;
JinAnd seama de Raportul 9i avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
local al comunei Zavoi:
Vlzdnd contul de executie al bugetului local al comunei Zdvoi la data de 30.12.2017,
comunicat de Administra{ia Finanlelor Publice a oragului Olelu-Rogu;
VSzAnd Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2890121.12.2016 prin care s-au aprobat
Normele Metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2016;
LuAnd in considerare prevederile Legii nr. 82/1991, republicatd, Legea contabilitSlii;
AvAnd in vedere dispoziliile Legii nr. 500/2003 privind finanlele publice, cu modificdrile gi
completirile ulterioare;
Jindnd seama de prevederile Legii nr. 273/2003 privind finanlele publice locale, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare;
AvAnd in vedere dispoziliile art. 36 alin. 4 lit a) din Legea nr. 21512001, republicati, privind
administralia publicd locali, cu modifioirile gi completlri.le ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea w.21512001, republicati, privind
administralia public[ local6, cu.modificdrile gi completlrile ulterioare:

HOTARA$TE
Art. 1. Se. aprobd contul de incheiere a exerciliului bugetar pe anul fiscal 2016, pentru
bugetul local al comunei Zlvoi, conform Anexei nr 1, care face parte integantd din prezenta
hotdrAre.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire se incredinleaz[ compartimentul de resort din cadrul
Primlriei comunei Zavoi.
Art. 3. Prezenta hotirdre se comunici Administraliei Judelene a Finanlelor Publice CaraESeverin qi Instituliei prefectului judetului Carag-Severin, potrivit prevederilor art 48 alin. (2) din
Legea nr. 21512001, republicati, privind administratia publicd locald, cu modific[rile gi
completdrile ulterioare Ei se aduce la cunogtinll public[ prin afiqare.
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