
JUDETUL TULCEA
COMUNA NUFARU
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A Nr. 30
privind aprobarea contului de executie a

bugetului local al comunei Nufaru la sfârșitul trimestrului IV al anului 2017

Consiliul local al comunei Nufăru judeţul Tulcea, intrunit in şedinţă ordinara la
data de 23 mai 2018, fiind prezenti un numar de 10 consilieri locali;

Expunerea de motive a primarului comunei Nufaru prin care propune aprobarea
contului de executie a bugetului local al comunei Nufaru pentru anul 2017;

Tinand seama de referatul intocmit de referent superior Candachia Geta, inregistrat
cu nr.2847 din 08.05.2018, prin care sustine aprobarea contului de executie a bugetului
local al comunei Nufaru la sfârșitul trimestrului IV al anului 2017,

Luand act de prevederile:
- Legea bugetului de stat pe anul 2017, numărul 6/16 februarie 2017
- Tinand cont de prevederile din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale

precum si pentru stabilirea unor masuri financiare cu modificarile si completarile
ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006

privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu
modific ările şi completările ulterioare;
- Legea nr.52/2003 privind transpaienta decizionala in administratia publica.
- Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
In temeiul dispozitiilor art. 45, alin. 2, lit. a) coroborat cu art.1 15,alin.1,lit. b) din

Legea nr.215/2001, privind adniinistra ţia publică locală, republicată in februarie 2007, cu
rnodificarile si complet ările ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1 – Se aproba contul de executie a bugetul local al comunei Nufaru, judetul
Tulcea la sfârșitul trimestrului IV al anului 2017, pe cele doua sectiuni conform anexelor I
si II care fac parte integranta din prezenta hotarare.

A – Anexa 1 - Contul de execuţie 2A: Administratia publica local-finantare integrala
din buget-cheltuieli la 31 decembrie 2017 cu detalierele;

B – Anexa 1 - Contul de execuţie 2A: Administratia publica local-finantare integrala
din buget-venituri la 31 decembrie 2017 cu detalierele;

Art.2 – Compartimentul contabilitate, din cadrul primariei va lua masuri de ducere la
indeplinire a prezentei hotarari.

Art.3 – Secretarul comunei Nufăru județul Tulcea va comunica prezenta hotărâre
Institutieu Prefectului - Judetului Tulcea, precum şi se aduce la cunostinţa publica prin
afisarea la sediul primariei, precum si publicarea pe site-ul http://www.primarianufaru.ro

Prezenta Hotararea a fost adoptata cu votul a 10 consilieri prezenti din totalul de 10
consilieri alesi.
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