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                           AVIZ DE LEGALITATE      
       asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea contului  
    de execuţie al bugetului local pentru trimestrul lll al anului 2018, şi  
                       anume la data de 30.09.2018 
       
        Ţinând cont de prevederile art. 49 alin.11- alin.13 din legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările 
ulterioare , 
        Având in vedere nota de fundamentare a viceprimarului cu atribuţii de 
primar al localitatii , raportul biroului contabilitate , impozite si taxe , insotit 
de Anexa nr.1 privind executia bugetului de venituri la data de 30.09.2018 si 
Anexa nr.2 privind realizarea bugetului local la componenta cheltuieli la 
data de 30.09.2018,  
        În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. 4 lit.a , art.117 lit.a din legea  
nr. 215/2001 , legea administraţiei publice locale , republicată, cu 
modificările si completările ulterioare , 
        Secretarul comunei Gura Vitioarei , judeţul Prahova, 
 
Avizează favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de 
execuţie al bugetului local pentru trimestrul lll al anului 2018 , respectiv la 
data de 30.09.2018, în conformitate cu Anexa nr.1şi Anexa nr.2 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre, respectiv : 
              
               la venituri: 

1. prevederi bugetare iniţiale    18.991.600  lei , 
din care: 

 - secţiunea de funcţionare  5.350.600  lei 
 - secţiunea de dezvoltare  13.641.000 lei 
 

2. prevederi bugetare trimestriale 12.580.800 lei , 

din care: 
 - secţiunea de funcţionare  4.308.800 lei 
 - secţiunea de dezvoltare   8.272.000 lei 
 



3. Încasări realizate        5.184.748 lei , din 
care: 

 - secţiunea de funcţionare  4.457.678 lei 
 - secţiunea de dezvoltare       727.070 lei 

 

           la cheltuieli: 
4. prevederi bugetare iniţiale     20.012.600  lei , 

din care: 
 - secţiunea de funcţionare    5.350.600  lei 
 - secţiunea de dezvoltare             14.662.000 lei 
 

5. prevederi bugetare trimestriale  13.601.800  lei , 

din care: 
 - secţiunea de funcţionare  4.308.800  lei 
 - secţiunea de dezvoltare   9.293.000  lei 
 

6. Plăţi efectuate                  3.838.767  lei, din 
care: 

 - secţiunea de funcţionare  3.163.772  lei 
 - secţiunea de dezvoltare      674.995  lei 
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