
ROMÂNIA 
JUDETUL VÂLCEA 

CONSILIUL LOCAL BUNESTI 

HOTRAREA NR. 23 

Privitor la: aprobarea contului de incheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2012 ,al 
Comunei Bunesti jud. Vâlcea. 

Consiliul Local al comunei Bunesti, judeţul Vâlcea, intrunit in şedinţa ordinara din 
data de 29 .07.2013 la care participa un număr de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri 
in functie. 

Vazand ca prin hotărârea nr 13/2013 domnul Ilie Mihai a fost ales preşedinte de 
sedinta pe o perioada de trei luni( mai, iunie,iulie) 

Luând in dezbatere 
Expunerea de motive întocmita de primarul comunei Bunesti Radi Viorel cu nr 

3810/25.07.2013 prin care propune Consiliului local Bunesti,aprobarea contului de 
incheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2012 al Comunei Bunesti judeţul Vâlcea. 

Având in vedere referatul compartimentului financiar contabil înregistrat sub nr 
3811/ 25.07.2013 ,prin care se prezintă spre aprobare contul de incheiere a exerciţiului 

bugetar pe anul 2012,al Comunei Bunesti judeţul Vâlcea. 
Având in vedere raportul comisiilorde specialitate înregistrat cu nr 3817 din 

26.07. 2013. 

Tinand seama de raportul de avizare sub aspectul legalităţii a proiectului de 
hotarare a inregistrat sub nr 3818/26.07. 2013 intocmit de secretarul comunei. 

In conformitate cu prevederile art.57 alin 1 si 4 din Legea nr 273/2006 privind 
finantele publice locale ,cu modificările si completarile ulterioare,ale art.36 alin 2 lit b alin 

4 lit a din Legea nr 215/2001 republicata,cu modificările si completarile ulterioare. 
In temeiul art 45 alin 1 alin 2 lit a art 47 ,art 49,art 115 alin 1 lit b din 

Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publica locala-republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare , cu un nr. de 10 voturi pentru, 0 voturi contra, 1 
abtineri, adopta următoarea: 

HOTĂRÂRE 
ART.l. Se aproba Contul de incheiere a exerciţiului bugetar la data de 31.12.2012 

al comunei Bunesti jud. Vâlcea astfel: 
VENITURI = 2.819.678,13 lei 
CHELTUIELI = 2.817.092,22 lei 
EXCEDENT = 2585,91 lei 

Art. 2. -Conturile de execuţie din anexa fac parte integranta din prezenta hotărâre. 
ART.3 Prezenta hotărâre va fi comunicata prin grija secretarului comunei Bunesti Instituţiei Prefectului ,D-lui Primar, Compar

Presedinte de şedinţa ILIE MIHAI 

Contrasemnează Secretar 


