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Cu privire la aprobarea contului de închidere a exerciţiului bugetar pe anul 2014 si utilizarea excedentului
bugetar din anul 2014 in anul 2015

I
i

Consiliul local al comunei Cozmeni,Judeţul Harghita,
Având în vedere raportul compartimentului de specialitate Nr.571/2015 şi proiectul de hotărâre
privind aprobarea contului de închidere a exerciţiului bugetar pe anul 2014 si utilizarea excedentului
bugetar din anul 2014 in anul 2015
în conform itate cu prevederile Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014,
Ţinând cont de prevederile art.33 a lin (l) din Legea contabilităţii Nr.82/1991, republica t, Ordinul nr.
1780/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014,
art.58 Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale , H.G.Nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii Nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu completările şi modificările ulterioare,
Luând în considerare raportul comisiei de specialitate în acest domeniu,
In temeiul art.36 alin.(4)litera a, alin.(6) litera c şi art.45 alin.2 litera a şi art.115 litera b,din Legea
Nr.215/2001, privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

A r t.l- S e aprobă contul de închidere a exerciţiului bugetar pe anul 2014, conform Anexei N r.l Buget local-, anexa Nr.2 - Venituri proprii- si anexa nr.3- Investiţii-, care face parte integrantă din prezenta,
hotărâre, astfel:
i
1.Bugetul local
a) venituri
- prevedri bugetare aprobate initial
- prevedei bugetare aprobate definitiv
- încasări realizate

20.011.250 lei
20.590.310 lei
6.710.879 lei

b) cheltuieli
- credite bugetare aprobate initial
- credite bugetare definitive
- plaţi efectuate

20.530.440 lei
21.109.500 lei
4.566.195 lei

2.Extrabuget:
a) venituri
- prevedri bugetare aprobate initial
- prevedei bugetare aprobate definitiv
- incasări realizate

466.000 lei
496.000 lei
391.350 lei

b) cheltuieli
- credite bugetare aprobate iniţial
- credite bugetare definitive
- plaţi efectuate

466.000 lei
496.000 lei
395.716 lei

Art.2- Se aprobă sumele înregistrate în evidenţă separată şi cu lista de rămăşiţă conform Anexei Nr.4 la
prezenta.

A rt.3 - Se aprobă utilizarea excedentului bugetar din anul 2014 in anul 2015, in suma de 2.663.878
lei pentru fin a n ţa re a c h e ltu ie lilo r secţiunii de dezv o ltare a b u g etului local al com unei Cozm eni.
pe anul 2015
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financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

!
Art.5-Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul şi compartimentul financiar contabil de la
Primăria comunei Cozmeni.
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Adoptată în şedinţa din data d M ă îfe d ru â rie 2015
Cu un număr de 11 voturi „ pentru" din numărul total de 11 consilieri în funcţie

