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 HOTĂRÂREA 

Nr. 24 din 25 aprilie 2018 
 privind aprobarea conturilor anuale de execuție bugetară la data de 31.12.2017 

 
 
Consiliul local al comunei Crevedia, județul Dâmbovița, întrunit în ședința 
ordinar ă din data de 25.04.2018,  având în vedere:  
• Expunerea de motive nr. 4701/19.04.2018 și proiectul de hotărâre nr. 

29/19.04.2018 ale primarului comunei Crevedia; 
• Raportul de specialitate al biroului financiar-contabil nr. 4702/19.04.2018; 
• Raportul  de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local 

Crevedia; 
• prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
• prevederile art. 36 alin. (2) lit  „b ”  raportat la alin. (4) lit. „a” din  Legea nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările  ulterioare;  
 
 

În temeiul art. 45 alin (2) lit. “a”  și art. 115 alin. (1) lit. “b” 
din  Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare,   

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. - Se aprobă conturile anuale de execuție bugetară la data de 
31.12.2017, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului  
comunei Crevedia, în termenul prevăzut de lege,  Prefectului judeţului 
Dâmbovița, Primarului comunei Crevedia care o duce la îndeplinire prezenta 
hotărâre prin intermediul biroului financiar-contabil şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin afișare la avizierul Primăriei Crevedia și prin publicare pe pagina 
de internet www. primariacrevedia.ro.  

(2) Domnișoara Niță Felicia, având funcția de expert în biroul financiar-
contabil, asigură publicarea informațiilor contabile, potrivit art. 761 din Legea 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare.  
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