
                                        ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA       

       

HOTĂRÂRE
privind aprobarea  contului anual de  execuţie a bugetului local, 

la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2015

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- prevederile art. 8 litera a) şi c),  art. 57 alin. (1) lit. a) şi b) şi art. 73 alin.(3) din Legea

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare,
Examinând:
-  expunerea  de  motive  nr.   732  din  07.03.2016  întocmită  de  primarul  comunei

Gheorghe Doja,
- procesul-verbal   nr.  434 din 12.02.2016;

                       - raportul   nr.  731 din 07.03.2016  al compartimentului  contabilitate,
- raportul  nr. 733 din 07.03.2016 al comisiei juridice şi de disciplină,
- raportul  nr. 734 din 07.03.2016 al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-

financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
– raportul  nr.   735 din 07.03.2016 al comisiei  pentru activităţi  social-culturale,  culte,

învăţămant, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,
În temeiul art. 36 alin. (2), lit. b) şi alin. (4) lit. a) art.45 alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin.

(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările  şi
completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1  - Se aprobă   contul anual de  execuţie a bugetului local,  la nivelul comunei
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul  2015,  conform anexelor  nr. 1, 2, 3  şi 4, care fac  parte
integrantă din prezenta.

Art.2 - (1) Prezenta a fost adoptată cu respectarea art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Primarul comunei şi compartimentul contabilitate vor aduce la îndeplinire prezenta
hotărâre pe care o vor publica  pe site www.gheorghedojail.ro  şi  site-ul www.mai.gov.ro.

Art.3 –  Secretarul  comunei  va  comunica  prezenta  hotărâre,  primarului  comunei
Gheorghe Doja, compartimentului contabilitate şi Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa şi o va
aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja.

        Preşedinte,                                                            Contrasemnează pentru legalitate
                              Grigore Mineţa                                                                                Secretar, 
                                                                                                                                   Praf Monica  

       Nr. 13
                   Adoptată la GHEORGHE DOJA
                   Astăzi, 16.03.2016

http://www.gheorghedojail.ro/


                        ROMÂNIA
               JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
             Nr.     732 din 07.03.2016  

EXPUNERE DE MOTIVE
privind necesitatea şi oportunitatea aprobării 
 contului anual de  execuţie a bugetului local, 

la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2015

Având în vedere:
 prevederile art. 8 litera a) şi c),  art. 57 alin. (1) lit. a) şi b) şi art. 73 alin.(3) din

Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare,

Examinând:
- procesul-verbal   nr. 434 din 12.02.2016;
- raportul   nr. 731 din 07.03.2016   al compartimentului  contabilitate,

Propun ca, în temeiul art. 36 alin. (2), lit. b) şi alin. (4) lit. a) art. 45 alin. (2) lit. a) şi
art.  115  alin.  (1)  lit.  b)  din  Legea   nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările   şi  completările
ulterioare, să se adopte  hotărârea pentru  aprobarea  contului anual de  execuţie a bugetului local,  la
nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2015, conform proiectului de hotărâre
prezentat.

Pentru care am încheiat prezentul.        

Primar,
Ion Mihai



                         ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
              Nr.    731 din 07.03.2016  

RAPORT 
privind necesitatea şi oportunitatea aprobării 
 contului anual de  execuţie a bugetului local, 

la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2015

Având în vedere:
- prevederile art. 8 litera a) şi c), art. 57 alin. (1) lit. a) şi b) şi art. 73 alin.(3)din Legea

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare,
Examinând:
- procesul-verbal   nr. 434 din 12.02.2016;

Propun ca, în temeiul art. 36 alin. (2), lit. b) şi alin. (4) lit. a) art.45 alin. (2) lit. a) şi art.
115 alin.  (1)  lit.  b)  din Legea  nr.  215/2001,  republicată,  modificată  şi  completată,  să se adopte
hotărârea pentru  aprobarea    contului anual de  execuţie a bugetului  local,   la nivelul comunei
Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2015, conform anexelor nr. 1, 2, 3 şi 4.

Pentru care am încheiat prezentul.        

 Inspector contabilitate,
Dorobanţu Gilica


