ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
COMUNA ŞINTEREAG
CONSILIUL LOCAL

(Proiect)

HOTĂRÂRE
Privind adoptarea contului de încheiere a exerciţiului bugetului local, bugetului
instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii, petrimestrul III al
anului 2012
Consiliul local al comunei Şintereag întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.10.2012 în prezenţa a _____ consilieri,
Având în vedere:
-

-

-

-

expunerea de motive a primarului comunei Şintereag, înregistrată cu
nr.I.6/3189 din 03.10.2012;
raportul nr.I.6/______din ______al compartimentului contabilitate din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Şintereag, întocmit
de doamna Farcaş Valeria Mariana – inspector cu privire la adoptarea
contului de încheiere a exerciţiului bugetului local, bugetului instituţiilor
publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii, petrimestrul III al anului
2012;
raportul favorabil / nefavorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului
local Şintereag pentru buget, finanţe, comerţ şi servicii publice,
administrarea
domeniului
public
şi
privat,
înregistrat
cu
nr.I.9/_____din_______;
raportul favorabil / nefavorabil al comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului
local Şintereag pentru administraţie publică locală, juridică, protecţie
socială, apărarea drepturilor omului, sănătate, învăţământ, cultură, culte,
sport,
turism,
agricultură
şi
silvicultură
înregistrat
cu
nr.I.9/______din_________;
raportul favorabil / nefavorabil al comisiei de specialitate nr.3a Consiliului
local Şintereag pentru urbanism, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor
publice, protecţia mediului, comunicare şi integrare europeană, înregistrat cu
nr.I.9/______din __________;

În conformitate cu:

-

-

prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare ;
prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
prevederile Ordonanţei Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern şi
controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
prevederile Legii nr.293/2011 – Legea bugetului de stat pe anul 2012;
prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Şintereag nr.8/2012
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Şintereag pe
anul 2012;

În temeiul prevederilor art.36 alin (2) lit. „b şi alin.(4) lit. ,,a”, art.45 alin. (2)
,,lit.,,a”, art.115 alin.(1) lit.,,b”, alin.(3), alin.(5) şi alin.(7) din Legea nr. 215/2001,
republicată, Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă închiderea exercițiului bugetar al trimestrului III al anului

2012,conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Şintereag şi compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Şintereag.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul comunei Şintereag cu:
-

primarul comunei Şintereag - domnul Bob Ioan;

-

Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud;
compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Şintereag.
PRIMAR,
IOAN BOB

Şintereag la 03.10.2012.
Nr.I.6/3188
I.A.G./I.A.G./15 ex./3 pg.
Hotărârea va fi adoptată cu votul majorității consilierilor locali în funcție. De sc

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
COMUNA ŞINTEREAG
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Privind adoptarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi a instituţiilor
publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2007
Consiliul local al comunei Şintereag întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.04.2008 în prezenţa a 12 consilieri,
Având în vedere:
-

-

-

expunerea de motive a primarului comunei Şintereag, înregistrată cu
nr.I.6/1255 din 21.03.2008;
raportul nr.I.6/ 1450 din 02.04.2008 al compartimentului contabilitate din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Şintereag, întocmit
de doamna Farcaş Valeria Mariana – inspector privind adoptarea contului de
încheiere a exerciţiului bugetar şi a instituţiilor publice finanţate din
venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2007;
raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local
Şintereag pentru buget, finanţe, comerţ şi servicii publice, administrarea
domeniului public şi privat, înregistrat cu nr.I.9/1780 din 24.04.2008;
raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului local
Şintereag pentru administraţie publică locală, juridică, protecţie socială,
apărarea drepturilor omului, sănătate, învăţământ, cultură, sport, turism,
agricultură şi silvicultură înregistrat cu nr.I.9/1781 din 24.04.2008;

În conformitate cu:
-

prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr.2397/14.12..2007
pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului
bugetar al anului 2007;

-

-

prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare ;
prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
prevederile Ordonanţei Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern şi
controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
prevederile Legea nr.486/2007 - Legea bugetului de stat pe anul 2007;
prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Şintereag nr.2 din
30.01.2007 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2007 al comunei Şintereag , cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.36 alin (2) lit. „b şi alin.(4) lit. ,,a”, art.45 alin. (2)
din Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se adoptă contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi a instituţiilor
publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2007
conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Şintereag.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul comunei Şintereag cu:
-

compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei comunei Şintereag ;
Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud;
Primarul comunei Şintereag - domnul Bob Ioan.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
SÂNEORZAN NICULAE
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
IRIMIEŞ ADRIANA- GABRIELA

Şintereag la 29.04.2008
Nr.23
I.A.G./I.A.G./4 ex./2 pg
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi ,,pentru” din totalul de 12 consilieri prezenţi.

ROMÂNIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
COMUNA ŞINTEREAG
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind adoptarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi a instituţiilor
publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2006
Consiliul local al comunei Şintereag întrunit în şedinţa ordinară din data de
31.05.2007 în prezenţa a 13 consilieri,
Având în vedere:
-

-

-

-

-

expunerea de motive a primarului comunei Şintereag, înregistrată cu nr.3848
din 08.05.2007;
raportul nr.3893 din 11.05.2007 al compartimentului contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Şintereag, întocmit de
doamna Farcaş Valeria Mariana – referent privind adoptarea contului de
încheiere a exerciţiului bugetar şi a instituţiilor publice finanţate din
venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2006;
avizul favorabil al secretarului comunei Şintereag nr.3849 din 08.05.2007 cu
privire la adoptarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi a
instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul
local pe anul 2006;
raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local
Şintereag pentru buget, finanţe, comerţ şi servicii publice, administrarea
domeniului public şi privat, înregistrat cu nr.4085 din 28.05.2007;
raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului local
Şintereag pentru administraţie publică locală, juridică, protecţie socială,
apărarea drepturilor omului, sănătate, învăţământ, cultură, sport, turism,
agricultură şi silvicultură înregistrat cu nr.4086 din 28.05.2007;
prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

-

-

prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr.2164/2006 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind încheierea execuţiei bugetare a
anului 2006;
prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare ;
prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;
prevederile Ordonanţei Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern şi
controlul financiar preventiv, republicată;
prevederile Legea nr.379/2005 privind bugetul de stat pe anul 2006;
prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Şintereag nr.2 din
30.01.2006 privind adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2006 al comunei Şintereag , cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.36 alin (2) lit. „b şi alin.(4) lit. ,,a”, art.45 alin. (2)
din Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se adoptă contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi a instituţiilor
publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2006
conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Şintereag.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul comunei Şintereag cu:
-

compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei comunei Şintereag ;
Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud;
Primarul comunei Şintereag - domnul Bob Ioan.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PAŞCU IOAN
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
IRIMIEŞ ADRIANA GABRIELA

Şintereag la 31.05.2007
Nr.19
I.A.G./I.A.G./4 ex../2pg.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ,, pentru” din totalul de 13 consilieri prezenţi.
ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI ŞINTEREAG
NR. 3849 DIN 08.05.2007

AVIZ
Privind adoptarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi a instituţiilor
publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2006
Având în vedere:
-

-

-

prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr.2164/2006 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind încheierea execuţiei bugetare a
anului 2006;
prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare ;
prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;
prevederile Ordonanţei Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern şi
controlul financiar preventiv, republicată;
prevederile Legea nr.379/2005 privind bugetul de stat pe anul 2006;
prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Şintereag nr.2 din
30.01.2006 privind adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2006 al comunei Şintereag , cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile art.36 alin (2) lit. „b şi alin.(4) lit. ,,a”, art.45 alin. (2) din Legea
nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată;

Avizez favorabil proiectul de hotărâre nr.3847 din 08.05.2007 privind
adoptarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi a instituţiilor publice
finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2006.

SECRETAR
IRIMIEŞ ADRIANA GABRIELA

