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HOTĂRÂREA  NR.58 
din  30 mai 2016 

 
privind aprobarea contului de execuţie al  bugetului de venituri şi cheltuieli al  Primăriei comunei 

Ibăneşti pe anul 2015 
 

 
Consiliul Local al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 mai 
2016, 
Luând act de: 
-raportul compartimentului financiar-contabil nr.5.757/26.05.2016 prin care se propune aprobarea 
contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Primăriei comunei Ibăneşti pe anul 
2015,  
- expunerea de motive prezentată de către Primarul comunei Ibăneşti, 
- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate,  
Având în vedere: 
-prevederile art. 120 alin.(1) art. 121 alin. (1) şialin. (2) din Constituţia României, republicată; 
- prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil; 
- prevederile art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
-prevederile art.57(1) şi (4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
Luand în considerare prevederile art.1alin.2, art.2, art.4 şi art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică; 
În temeiul prevederilor art.36, alin.(4), lit.”a”, art.45, alin.(2) si (6) 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 de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Primăriei comunei 
Ibăneşti şi situaţiile financiare pe anul 2015, conform anexelor care fac  parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire  a prezentei hotărâri se încredinţează serviciul financiar – 

contabil  din cadrul Primăriei comunei Ibăneşti. 
 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului UAT: Instituţiei Prefectului Judeţului 
Mureş pentru verificarea legalităţii, Primarului comunei Ibăneşti, Compartimentului financiar –
contabil impozite şi taxe şi se aduce la cunoştiinţa publică prin publicare pe pagina de internet la 
adresa www.ibanesti.ro 
 
 
 
   Preşedinte de şedinţă 
        Dan Ioan            Contrasemnează 
             Secretar 
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