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J . 	 ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIULLOCAL 

HOTĂ RÂ R,E,A Nr. 393  
Din 

Privind aprobarea contului de executie al bugetului eentralizat al U.A.T. Muiiicipiului 
Teeuei pe trimestrul III 2015; 

Initiator Daniel Gerhardt Ţuchel, Primarul Munielpiului Tecuci, judetul Galaţi; 
Nr. de Inregistrare şi data depunerii prolectului :  /4"Y*4-44 	/Pjf  OG.11.2045  ; 
Consiliul Local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit în şedinţa6~2,&»00  din data de 

/3. // 249/5 	; 
Având in vedere: 

• expunerea de motive a ini ţiatorului Inregistrată  sub nr:  Li*Y40 	/P,J1  OC. 1 1 . 2-0 15-  ; 
+raportul de specialitate Intocmit de c ătre Serviciul buget-contabilitate, Inregistrat sub nr.  1.-ţ 'b4G9 	/PJ/ 
OG.11. 2o15  
• raportui de avizare Intocmit de comisille de specialitate nr. 4.4 3)  
•Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, republicata, cu modific ările şi completările ulterioare; 

• prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale, precurn şi pentru stabilirea unor m ăsuri financiare, cu modificările şi completările ulterloare; 

in baza prevederilor: 
• prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2014, num ărul 186/30 clecembrie 2014; 
• prevederilor art. 36 alin. (2) lit.(d), art. 63 alin. (1) llt. c), precum şi ale art, 115 alin. (1) 1it. b), alin. (3), (5) Ş E 
(6) din Legea administxaţiei publice locale nr. 215/2001, republicat ă, cu modificari si completari. 
• art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind aolministra ţia publică  locală, republicată, cu modificarile 
completările ulterloare; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.1 Se aprobă  contul de executie al bugetului centralizat de venituri si cheltuieli al U.A.T.Municipiu: 
Tecuci pentru trimestrul In 2015, conform anexelor 1,2, 3 şi 4, parte integrantă  din prezenta hot ăxâre : 

• Anexa 1 "Contul de execu ţie al bugetului local -venituri ANALIZA FATA DE PREVEDERILE 
BUGETARE la 30 septembrie 2015 cu detalierele anexe 1.1-sec ţiunea de funcţionare şi 1.2-secţiune 
de dezvoltare"; 

• Anexa 2 " Contul de executle al bugetului local -eheltuieli ANALIZA FATA DE PREVEDERILE 
BUGETARE la 30 septembrie 2015 cu detalierele anexe 2.1-sec ţlunea de funcţionare şi 2.2-secţiunek-
de dezvoltare"; 

• Anexa 3 — „Contul de executie al institutillor publice al activitatilor finantate integral sau partial dir 
venituri proprii la 30 septembrie 2015 - venituri" cu detalierele anexe 3.1-sec ţiunea de funcţionare ş  
3.2-secţiunea de dezvoltare"; 

• Anexa 4 - „Contul de executie al institutlilor publice al activitatilor finantate integral sau partial dir 
venituri proprii la 30 septembrie 2015 - cheltuieli cu detalierele anexe 4.1-sec ţiunea de funcţionar( 
şi 4.2-secţiunea de dezvoltare"; 

Art.2 Prezenta hotărâre va fi adus ă  la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. 
Art.3 Prezenta hotărare va fi comunicată  celor interesaţi, prin grija secretarului municipiului Tecuci. 

PREŞEDIN3R,DE ŞEDINŢA 
CONTRASEMNEAZĂ. 
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