ROMÂNIA
JUDE UL MUREŞ
COMUNA ZAGAR
CONSILIUL LOCAL

PROIECT
HOTĂRÂREA NR.___
DIN 29.03.2011

privind încheierea exerci iului bugetar pe anul 2010

Primarul comunei Zagar
Văzând referatul la proiectul de Hotărâre întocmit de către serviciul contabilitate,
În conformitate cu prevederile art.57 alin.1 din Legea nr. 273/2006, privind
finanţele publice locale ;
În temeiul art.36 alin.1 şi alin.4 lit.a coroborat cu art.45 alin.1 şi 2 lit.a precum şi a
art.39 alin. 1 din Legea 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare ;

PROPUNE
Art.1.Bugetul local al comunei Zagar pe anul 2010 la venituri a fost în sumă
1.677.742 lei iar la cheltuieli 1.505.450 lei.
In concluzie la nivelul anului 2010 s-a înregistrat un excedent de 172.292 lei.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează serviciul
contabilitate.

PRIMAR
STOICA ALIN EUGEN

de

ROMÂNIA
JUDE UL MUREŞ
COMUNA ZAGAR
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.___
DIN 29.03.2011

privind închiderea exerci iului bugetar pe anul 2010

Consilul local al comunei Zagar întrunit în
şedinţă ordinară,
Văzând raportul la proiectul de Hotărâre întocmit de către serviciul contabilitate,
În conformitate cu prevederile art.57 alin.1 din Legea nr. 273/2006, privind
finanţele publice locale ;
În temeiul art.36 alin.1 şi alin.4 lit.a coroborat cu art.45 alin.1 şi 2 lit.a precum şi a
art.39 alin. 1 din Legea 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare ;

PROPUNE

Art.1.Bugetul local al comunei Zagar pe anul 2010 la venituri a fost în sumă de
1.677.742 lei iar la cheltuieli 1.505.450 lei.
In concluzie la nivelul anului 2010 s-a înregistrat un excedent de 172.292 lei.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează serviciul
contabilitate.

PRESEDINTE DE SEDINTA
ILIES MIHAI
Contrasemneaza
Secretar
Maria Cosmina ONET

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
privind închiderea exerci iului bugetar pe anul 2010

Avand in vedere expunerea de motive si proiectul de hotarâre cu privire
la proiectul de hotarâre privind închiderea exerciţiului bugetar pe anul 2010.
Tinând seama de prevederile Legii nr.215 / 2001privind administratia
publica locala republicata cu privire la proiectul susenuntat compartimentul de
resort este deacord cu propunerea facuta de catre primarul comunei.

INSPECTOR
Marieta BUDA

RAPORTUL COMISIEI DE SPECIALITATE
privind închiderea exerci iului bugetar pe anul 2010

Avand in vedere expunerea de motive si proiectul de hotarâre cu privire
la proiectul de hotarâre privind închiderea exerciţiului bugetar pe anul 2010.
Tinând seama de prevederile Legii nr.215 / 2001privind administratia
publica locala republicata cu privire la proiectul susenuntat comisia de
specialitate este deacord cu propunerea facuta de catre primarul comunei.

PRESEDINTELE COMISIEI DE
SPECIALITATE
IGNAT VASILE

SECRETAR
MARIA COSMINA ONET

