
ROMÂNIA                                     

JUDETUL BUZĂU 

COMUNA PÂRSCOV 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARARE 

privind executia bugetului Consiliului local al comunei Pârscov 

                                                                 2018 

Consiliul local al comunei Pârscov , 

Avand in vedere : 

- Expunerea de motive a primarului comunei Pârscov inregistrata la 
nr.830/07.02.2019; 

- Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil din aparatul 
de specialitate al Primarului comunei Pârscov inregistrat la nr. 
31380/07.02.2019; 

- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 
comunei Pârscov inregistrate la nr 978/13.02.2019; 

- Prevederile art.49 – 60 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale 
cu modificarile si completarile ulterioare. 

In temeiul art.36 alin.4 lit.a si art.45 alin.2 lit.a din Legea 215/2001 a 
administratiei publice locale republicata si actualizata 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1.( 1) Se aproba executia bugetului local al comunei Pârscov pe anul 2018 
, dupa cum urmeaza : 

Buget local  

- Venituri  
Program - 14002040 lei 

       Realizat-   3807818 lei 
        
-  Cheltuieli 
        Program – 16005650 lei 
        Realizat - 5224253 lei 
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Bugetul de venituri proprii sursa E 

-   Sold an precedent- 102445,49 lei 

Venituri- 73857 lei 

Cheltuieli- 79202,34 lei 

Sold – 97100,15  lei 

Bugetul de venituri proprii sursa F 

           Serviciul de salubritate 

Sold precedent - 3918,05  lei 

           Serviciul de apa 

 Sold precedent – 5504,86 lei 

Venituri- 227696 lei 

Cheltuieli- 217380,85 lei 

Sold –15820,01  lei 

( 2 ) Situatia executiei bugetului local pe anul 2018 pe surse de venit si capitole 
de cheltuieli se prezinta in anexa  , care face parte integranta din prezenta hotarare . 

Art.2.Primarul comunei Pârscov si compartimentul financiar contabil din 
componenta aparatului de specialitate al Primarului comunei Pârscov vor aduce la 
indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.3.Secretarul comunei Pârscov va comunica prezenta hotarare persoanelor 
si institutiilor interesate 

Presedintele sedintei , 

Consilier Eugenia Mihaescu 

 

Pârscov ,13 februarie 2019. 

Nr .6. 

Contrasemneaza 

Secretar , Calen Neculai 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Pârscov in sedinta ordinara din 
data de 13.02.2019  , cu respectarea prevederilor art.45  din Legea 215/2001 a administratiei 
publice locale , republicata si actualizata , cu un numar de voturi 15 pentru , - abtineri   si - voturi 
impotriva , din numarul total de 15 consilieri in functie si 15 consilieri prezenti la sedinta. 
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