
 
    ROMANIA 
JUDETUL VRANCEA 
COMUNA  SLOBOZIA CIORASTI 
CONSILIUL LOCAL 
 

HOTÃRÂREA NR.25   
Din 27.04.2018 

 
 privind aprobarea executiei  bugetului local al comunei Slobozia Ciorasti, judetul 
Vrancea, pe trimestrul I al anului 2018 
 
Consiliul Local al comunei Slobozia Ciorasti, judetul Vrancea, întrunit în sedintã 
ordinarã, legal constituita  în data de 27.04.2018; 
- vãzând proiectul de hotãrâre propus de doamna Elena Girneata, primar, cu privire la 
aprobarea executiei bugetului local al comunei Slobozia Ciorasti pe trimestrul I al 
anului 2018 si expunerea de motive care a stat la baza initierii acestuia; 
- având raportul compartimentului financiar contabil înregistrat la 
nr.2369/25.04.2018 ;  
- văzând H.C.L. nr.14/12.02.2018 cu privire la aprobarea bugetului local al comunei 
Slobozia Ciorasti, judetul Vrancea pe anul 2018; 
- având avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru activităţi economico-
financiare, munca si protectie sociala, activitati social culturale, culte a Consiliului  
Local  al comunei Slobozia Ciorasti; 
- în conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificarile şi completarile ulterioare; 
- in baza  art. 36, alin. 2, lit. b , alin. 4, lit. a,  art. 45, alin.  2, lit. a din Legea 
215/2001 privind administratia publicã localã, republicatã, cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare; 
- in temeiul art. 115, alin. 1, lit. b din Legea 215/2001 privind administratia publicã 
localã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; 
 

H O T Ǎ R Ǎ Ş T E : 
 

Art. 1. Aprobarea executiei bugetului local al comunei Slobozia Ciorasti, judetul 
Vrancea, sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare, pentru trimestrul I al 
anului 2018 conform anexelor nr. 1 - 2 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  
 

Art. 2. Prevederile  prezentei hotãrâri vor fi duse la îndeplinire de  Primarul comunei 
Slobozia Ciorasti prin compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de 
specialitate si vor fi comunicate  persoanelor  interesate de secretarul comunei 
Slobozia Ciorasti. 
 
         Preşedinte de şedinţã,                                            Contrasemneazã, 
             Consilier  local,                                             pt. Secretar al comunei, 
           Stoica Florinela                                                      Carmen Lupu 
 
 



 
 
 
 
 

 
 


