ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA COZMENI
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A Nr.2/2011
Cu privire la aprobarea contului de închidere a exerciţiului bugetar pe anul 2010
a Consiliului local al comunei Cozmeni
Consiliul local al comunei Cozmeni,Judeţul Harghita,
Având în vedere raportul compartimentului de specialitate al primarului Nr.263/2011 şi proiectul de
hotărâre privind aprobarea contului de închidere a exerciţiului bugetar pe anul 2010 a Consiliului local al
comunei Cozmeni
Ţinând cont de prevederile art.33 alin(1) din Legea contabilităţii Nr.82/1991, republicat , Ord.MFP
Nr.79/2010 privind aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare
ale instituţiilor publice şi ale alte reglementări, OMEF 59/2011 ,privind întocmirea şi depunerea situaţiilor
financiare ale instituţiilor publice, 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,
Luînd 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,
HOTĂREŞTE:
Art.1-Se aprobă contul de închidere a exerciţiului bugetar pe anul 2010,conform Anexei Nr.1 şi anexa
Nr.2,care face parte integrantă din prezenta hotărâre,astfel:

2.In afara bugetului:
3.Extrabuget :
4.Fond rulment

Cheltuieli

Venituri

1.Bugetul local:
Planificat

Realizat

Planificat

Realizat

2.632.800

2.478.378

2.632.800

2.468.123

89.700

80.989

89.700

85.505

522.600

386.786

522.600

402.522

700

10.850

193.800

125.513

Art.2- Se aprobă facilităţiile fiscale acordate în anul fiscal 2010, sumele înregistrate în evidenţă
separată şi cu lista de rămăşiţă conform Anexei Nr.3 la prezenta.
Art.3- Prezenta hotărâre se comunică la Prefectul Judeţului Harghita,Primarului comunei şi la
compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.4-Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul şi compartimentul financiar
contabil de la Primăria comunei Cozmeni.
Cozmeni la data de 11 februarie 2011
Preşedinte de şedinţă
Contrasemnează secretar
Abraham Robert

Balint Agota

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA COZMENI
CONSILIUL LOCAL
Nr.264/2011
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea contului de închidere a exerciţiului bugetar pe anul 2010
a Consiliului local al comunei Cozmeni
Consiliul local al comunei Cozmeni,Judeţul Harghita,
Având în vedere raportul compartimentului de specialitate al primarului Nr.263/2011 şi proiectul de
hotărâre privind aprobarea contului de închidere a exerciţiului bugetar pe anul 2010 a Consiliului local al
comunei Cozmeni
Ţinând cont de prevederile art.33 alin(1) din Legea contabilităţii Nr.82/1991, republicat , Ord.MFP
Nr.79/2010 privind aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare
ale instituţiilor publice şi ale alte reglementări, OMEF 59/2011 ,privind întocmirea şi depunerea situaţiilor
financiare ale instituţiilor publice, 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,
Luînd 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,
HOTĂREŞTE:
Art.1-Se aprobă contul de închidere a exerciţiului bugetar pe anul 2010,conform Anexei Nr.1 şi anexa
Nr.2,care face parte integrantă din prezenta hotărâre,astfel:

2.In afara bugetului:
3.Extrabuget :
4.Fond rulment

Cheltuieli

Venituri

1.Bugetul local:
Planificat

Realizat

Planificat

2.632.800

2.478.378

89.700

80.989

89.700

85.505

522.600

386.786

522.600

402.522

700

10.850

193.800

125.513

2.632.800

Realizat
2.468.123

Art.2- Se aprobă facilităţiile fiscale acordate în anul fiscal 2010, sumele înregistrate în evidenţă
separată şi cu lista de rămăşiţă conform Anexei Nr.3 la prezenta.
Art.3- Prezenta hotărâre se comunică la Prefectul Judeţului Harghita,Primarului comunei şi la
compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.4-Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul şi compartimentul financiar
contabil de la Primăria comunei Cozmeni.
Cozmeni la data de 26.01. 2011
Iniţiator,Primar
Avizat favorabil de comisiile de specialitate
Bodo David
____________________ _______________

Abraham Robert

Balint Agota

