
ROMANIA
JUDETUL CARA$-SEVERIN

ORA$UL BOC$A
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local pe anul 2015 ~i a contului
anual de executie al bugetului institutiilor publice ~i activitatilor finantate integral sau

partial din venituri proprii pe anul2015

Consiliul Local al orasului Bocsa intrunit In sedinta ordinara;
Avand 'in vedere expunerea de motive, rapoartele comisiilor de special itate ale

Consiliului Local Bocsa, precum si raportul Serviciului Economic;
Vazand prevederile art. 57 alin. I si alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind Finantele

Publice Locale, cu modificarile si cornpletarile ulterioare;
In temeiul art. 36 alin. 2 litera (b) si alin.4 litera (a), ar1.63 alin.1 lit. (c) coroborat cu

prevederile art. 45 alin. 2 al Legii 111'.215/2001 a Adrninistratiei Publice Locale, republicata, cu
modificarile ~i cornpletarile ulterioare;

Art. 1 Se aproba contul anual de executie a bugetului local pe anul 20 IS, In urrnatoarea
structura: -Iei-

a). la venituri
1. prevederi bugetare initiale
2. prevederi bugetare definitive
3. incasari realizate
b). la cheltuieli

4. credite bugetare initiale
5. credite bugetare definitive
6. plati efectuate

HOTARASTE:

17.553.060
22.688.120
21.504.206

18.035.300
23.697.090
19.533.984

Art. 2 Se aproba contul anual de executie al bugetului institutiilor publice si activitatilor
finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2015, 'in urmatoarea structura:

a). la venituri
4. prevederi bugetare initiale
5. prevederi bugetare definitive
6. incasari realizate
b). la cheltuieli

4. credite bugetare initiale
5. credite bugetare definitive
6. plati efectuate

2.073.800
2.447.930
1.831.613

2.457.280
2.831.410
2.091.111

Art. 3 Se aproba situatiile financiare anuale, inclusiv anexele acestora, atasate la prezenta
hotarare.

Art. 4 Primarul orasului Bocsa asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei
hotarari.

Art. 5 Secretarul orasului Bocsa va comunica prezenta hotarare 'in eel mult cinci zile
lucratoare de la adoptare Primarului orasului Bocsa, Prefectului judetului Caras-Severin ~i
Serviciului Economic. .
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