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H O T Ă R Â R E A   Nr. 39/2015 
privind aprobarea execuţiei pe secţiuni a planului bugetului de venituri şi 

cheltuieli bugetare  pe trimestrul III al anului 2015 
 
               Consiliul local al comunei Cîrţa, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa 
ordinară lunară din data de 19 octombrie 2015; 
               Având la bază: 
- proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Cîrţa;    
- raportul Comisiei pentru activităţi economico-financiare muncă şi protecţie 
socială, juridică şi de disciplină al Consiliului local al comunei Cîrţa şi 
- raportul de specialitate al compartimentului de contabilitate privind execuţia pe 
secţiuni a planului bugetului de venituri şi cheltuieli bugetare  pe trimestrul III; 
               Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Cîrţa nr.2/2015 
privind aprobarea bugetului local al comunei Cîrţa pe anul fiscal 2015 şi Legea 
bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/2014; 
               În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 
              Luând în considerare prevederile art.9 pct.3 din Carta europeană a 
autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin 
Legea nr.199/1997; 
               În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”a”, art.45 
pct.(1) şi art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
                                               H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
               Art.1. Se aprobă execuţia pe secţiuni a planului de venituri şi cheltuieli 
bugetare  pe trimestrul III al anului 2015, conform anexelor nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10,11, 12 şi 13. 
 
              Art.2. Anexele nr.1-13 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
        
 
 



             Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
însărcinează  primarul localităţii Cîrţa dl. Gabor Tibor, precum şi compartimentul  
contabil financiar din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
 
               Art.4. Prezenta se comunică cu Instituţia Prefectului-Judeţul Harghita, 
A.J.F.P. Harghita,Primarul comunei Cîrţa, d-l Gabor Tibor şi Compartimentul 
contabilitate, buget finanţe, impozite şi taxe locale. 

                                                               Comuna Cîrţa, la 19 octombrie 2015 
 
 
                   PREŞEDINTELE ŞEDINTEI,                Contrasemnează: 
                                Gabor Janos                                Secretar al comunei                                                                                                               
                                                                                        Karda Melania 
  


