
ROMANIA                                                                                            
JUDETUL VRANCEA  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA  
 

 
HOTĂRÎREA NR. 38 

DIN 31.10.2013 
 
 
PRIVIND ANALIZAREA EXECUTIEI BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI 
SIHLEA SI AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII LA DATA 
DE 30.09.2013  
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA , JUDETUL VRANCEA , INTRUNIT 
IN SEDINTA ORDINARA  , 
 

- audiind expunerea de motive la proiectul de hotarire initiat de primarul comunei 
Sihlea , judetul Vrancea , privind analizarea executiei bugetului local al comunei 
Sihlea si al activitatilor finantate din venituri proprii la data de 30.09.2013;  

- avind in vedere avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei 
Sihlea , judetul Vrancea , la proiectul de hotarire privind analizarea executiei 
bugetului local al comunei Sihlea , judetul Vrancea , privind analizarea executiei 
bugetului local al comunei Sihlea si al activitatilor finantate din venituri proprii 
la data de 30.09.2013; 

- avind in vedere raportul compartimentului de resort al aparatului  de specialitate 
al primarului comunei Sihlea  , judetul Vrancea , la proiectul de hotarire privind 
analizarea executiei bugetului local al comunei Sihlea si al activitatilor finantate 
din venituri proprii la data de 30.09.2013  ;  

- in baza art. 49, alin. 12  din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale  
cu modificarile si completarile ulterioare    ;     

- in temeiul art. 36 , alin. 2 ,  lit. “ b “ , alin. 4  , lit. “ a “  art. 45,  alin. 2 , lit. “ a “  , 
art. 115 , alin. 1 , lit. “ b “ din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica 
locala , republicata, modificata si completata    ;  

 
HOTARASTE :  
 
ART. 1  Se aproba pe data prezentei hotariri analizarea executiei bugetului local 
al comunei Sihlea si al activitatilor finantate din venituri proprii la data de 
30.09.2013  ,  conform anexei la prezenta hotarire .  
ART. 2 Prevederile prezentei hotariri vor fi comunicate primarului comunei 
Sihlea ,  compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Sihlea  , Institutiei Prefectului judetului Vrancea  si aduse la 
cunostinta publica prin grija secretarului comunei Sihlea  , judetului Vrancea  .  
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