CONSILIUL LOCAL ALUNU
JUDETUL VALCEA
HOTARAREA NR.

14

Privitoare la:
aprobarea contului anual de execulie al bugetului general de venituri qi cheltuieli Sursa A, Sursa E, Sursa G, secfiunea de funclionare qi secliunea de dezvoltarc,la
sfdrqitul anului 2A18.
Consiliul Local Alunu, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara din data de
28.02.2019,1a care participd un numdr de 13 consilieri din numdrul de 13 consilieri
in funcfie ;
Avand in vedere hotararea Consiliului Local Alunu, Judetul Valcea, nr.
97118.12.2018, prin care d-na Ardeoaica Maria-Mihaela a fost aleasf, presedintele
sedintei, pe o perioada de trei luni,
Avand in vedere:
- referatul compartimentului contabilitate,,intocmit de d-na Ungureanu
Eugenia, inregistrat sub nr.15991ru.A2.2019, prin care propune aprobarea contului
anual de execufie al bugetului general de venituri qi cheltuieli - Sursa A, Sursa E
Sursa G, secfiunea de func{ionare gi sec,tiunea de dezvoltne, la sffirqitul anului 2018;
- expunerea de motive inregistrata sub nr. 1600 1T4.A2.2019, intocmita de
primarul comunei Alunu, Judetul Yadlcea;
Avand in vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
Alunu, Judetul YaIcea;
Tinand seama de raportul de avizare sub aspectul legalitatii a proiectului de
hotarare intocmit de secretarul comunei;
In conformitate cu prevederile art. 36 , alin.(4) litera "a" din Legea nr.
2L 5 I 200 I privind administratia publi ca locala;
In temeiul art. 45 alin.(l) din Legea nt. 2l5DA07 privind administratia
publica localf,, republicatS, cu un numdr de 13 voturi pentm, adoptd urmatoarea:

HOTARARE
Art.1. Se aprobd contul anual de execu{ie albugelului general de venituri pi
cheltuieli - Sursa A, Sursa E, Sursa G, secfiunea de'funcfionare qi secliunea de
denroltare, la sfdrEitul anului 2018, conform anexelor nr.1-8, care fac parte
inte gr anta din pr ezenla hotar are, dupa cum wmeazd'.
Prevederile finale aferente veniturilor bugetului local pe anul 2A18, Sursa A
au fost in suma de 13.581.900 lei"iar prevederile finale pentru cheltuieli au fost in
suma de 13.581.900 lei.

Prevederile finale aferente veniturilor bugetului local pe anul 2018, Sursa E
au fost in suma de 54.000 Iei, iar prevederile finale pentru cheltuieli au fost in suma
de 54.000 lei.
Prevederile finale aferente veniturilor bugetului local pe anul 2018, Sursa G
au fost in suma de 779.500 lei, iar prevederile finale pentru cheltuieli au fost in
suma de 779.5A0 lei.

Veniturile si cheltuielile au fost efectuate in ionformitate,lcu prevederile
legale, nu s-au inregistrat depasiri la capitolele de cheltuieli si nu au fost efectuate

plati fararepartizari in capitole bugetare si deschideri de credite. i
Veniturile de la bugetul de stat si din alte surse au fost alocate pentru:
- finantarea cheltuielilor descentralizate ( cheltuieli prevazute la art 104 alin 2
lit b)-d) din Legea Educatie,, drepturile copiilor cu C.E.S, drepturi asistenti
personali si indemnizatli,persoane handicap grav, ajutor incdlzire lemne), in sumd
de 1709 mii lei..
- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale in suma

de 2007,00 mii [ei,
- sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor privind
drumurile comunale in suma de 55,00 mii lei.
- sume defalcate din impozitul pe venit din cota de 17,25 o/o 485,00 mii lei.
Art.2, Primarul comunei Alunu, Judetul Valcea va asigura aducerea la
indeplinire a prevederilor prezentei hatarari, informand Consiliul Local asupra
modului de indeplinire.
Art.3 Prezenta hotarare se va comunica: Institu{iei Prefectului Jude{ul Vdlcea,
Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea si se va afisa la sediul Consiliului
Local Alunu, Judetul Valcea.

Alunu la:
28.02.2019

Preqedinte de qedin!5,

Ardeoaica Maria-Mihaela

Contrasemneaz6,
Secretar,
Boeangiu Luminiga

