ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea contului de încheiere a execuţiei bugetare pe anul 2014

Consiliul Local al comunei Macea,
Având în vedere faptul că ordonatorul principal de credite trebuie să prezinte consiliului
local spre aprobare, până la data de 31 mai a anului următor, contul de execuție a bugetului
local pe anul precedent,
luând act de expunerea de motive a primarului comunei Macea, în calitatea sa de
iniţiator, înregistrată sub nr. 3056/22 05 2015, de raportul compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 3093/25 05 2015, precum şi
de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,
ţinând seama de prevederile art.36 alin. 4 lit. a din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, precum şi de dispoziţiile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale;
în temeiul art. 45(2) lit. a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu un număr de 15 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri din
totalul de 15 consilieri în funcție,
HOTĂRĂȘTE:
ART. 1 (1) Se aprobă contul de execuţie al bugetului local aferent anului 2014, cuprinzând
venituri în sumă de 9.374.781 lei, cheltuieli în sumă de 8.573.911 lei, cu un excedent
de 800.870 lei.
(2) Se aprobă contul de execuţie al bugetului activităţilor finanţate din venituri
proprii şi subvenţii aferent anului 2014, cuprinzând venituri în sumă de 459.322 lei,
cheltuieli în sumă de 449.121 lei, cu un excedent de 10.201 lei.
(3) Structura contului de execuţie al bugetului local pe anul 2014 și al bugetului
activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii aferent anului 2014 este prevăzută în
Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2 Hotărârea se comunică cu: Primarul comunei Macea, Instituţia Prefectului judeţului
Arad, D.G.F.P. Arad.
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