ROMÂNIA
JUDEŢUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MALDARESTI
H O T A R A R E A Nr. 16
Cu privire la: aprobarea conturilor de executie ale anului 2006
În temeiul art. 39 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata;
Consiliul Local al comunei Maldaresti, judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara in data de
29.03.2007 la care participa un nr. de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri in functie.
Vazand ca prin votul unanim doamna consilier Ungureanu Simona a fost aleasa presedinte de
sedinta conform art. 35 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata
Luand in dezbatere :
- Expunerea de motive a domnului Primar, ing. Dragu Ionel, inregistrata la nr. 1287 din
23.03.2007 precum si proiectul de hotarare privind aprobarea conturilor de executie ale anului 2006
- Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de specialitate din cadrul Aparatului de
Specialitate al Primarului comunei Maldaresti, jud. Valcea inregistrat la nr. 1288 din 23.03.2007 ;
- Raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Comunei Maldaresti, judetul Valcea, inregistrat la nr. 1289 din 23.03.2007 ;
tinand seama de Raportul de avizare pentru legalitate al proiectului de hotarare, intocmit de
secretarul comunei Maldaresti, judetul Valcea, inregistrat la nr. 1290 din 23.03.2007;
tinand cont de propunerile formulate cu prilejul dezbaterilor ;
respectand procedura stabilita prin Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica;
in conformitate cu prevederile art. 36 alin (1) si (4) lit. c) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicata,
Luand act de prevederile art. 1 alin (2) coroborat cu prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006
a Finantelor publice locale
in temeiul prevederilor art. 45 alin (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicata;
CONSILIUL LOCAL AL C O M U N E I M A L D A R E S T I
adoptă cu un numar de 11 voturi ,,pentru’’ prezenta hotărâre:

Art.1.- Se aproba conturile de executie aferente anului 2006, asa cum sunt prevazute in
anexele la prezenta hotarare.
Art. 2. - Domnul Dragu Ionel – Primarul comunei Maldaresti, judetul Valcea va lua masuri
pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotarari informand Consiliul Local Maldaresti, judetul
Valcea, asupra modului de indeplinire.
Art. 3.- (1) Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului Judetului Valcea in
vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija
secretarului Comunei Maldaresti, judetul Valcea.
(2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul Primariei Comunei
Maldaresti, judetul Valcea.
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