
ROMAN|A
JUDETUL CLUJ

COMUNA TURENI
. CONSILIUL LOCAL -

HOTARAREA Nr.3
din 8 ianuarie 2014

Privind aprobarea contului anual de execulie bugetard al comunei Tureni
pe anul 20,|3

Consiliul local al comunei Tureni , judelul Cluj , intrunit in sedinla de lucru extraordinari
din data de 8 ianuarie 2014 :

in conformitate cu prevederile :
- Legea nr.273 I 2006 privind finantele publice locale ;
- Ordinul M.F.P. nr. 202012013 pentru aprobarea normelor metodologice privind

incheierea exercitiului bugetar al anului 2013;
- art. 36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) din Legea administraliei publice locale nr.215l2OO1

republicati, cu modifi cdrile'9i completdrile ulterioare ;
Avdnd in vedere Raportul de specialitate nr. 71 din 08.01.2014 al compartimentului

buget finanle precum 9i Raportul favorabil al comisiei de specialitate nr. I din cadrul Consiliului
local ;

in temeiul drepturilor conferite prin art. 45 9i art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea
administrafiei publice locale nr.21512001, republicati, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare
adoptd urm6toarea

HOTARARC:

Art. 1- Se aprobd contul anual de incheiere de execulie bugetard al Comunei Tureni
pentru anul 2013 , in structura prezentatd in Anexa , care face parte integranti din prezenta
hotdrAre.

Art, 2, Cu ducerea la indeplinire gi punerea in aplicare a prezentei hotdrAri se
incredinteazd d-na Primar Miniild Elena - Daniela 9i Compartimentul buget finante.

Art. 3. Prin grija secretarului comunei Tureni prezenta hotirAre se comunici in termenul
prevdzut de lege citre:

- Institulia Prefectului Judelului Cluj,
- Primarul comunei Tureni
- Comoartimentul buoet finante

PRE$EDTNTE DE $EDTNTA
NEME9 CORNELTU

-/fi'uk-
CONTRASEMNEAZA.

SECRETAR AL COMUNEI TURENI
$UMANDEA DARIUS

Prezenta hoHrare a fost adoptat5 cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea administraliei publice locale nr. 215 / 2001 ,
republicate , cu modificarile $i completerile ulterioare :
Nr. consil ieri in functie = 11
Nr. consil ieri prezenti = 10

Voturi ,, Pentru " = 10
Voturi ,, impotrivd " = 0
,,Abtineri  " = 0


