ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro
H O T A R A R E A NR.10
Din 27 Februarie 2014

Privind: aprobarea încheierii exerciţiului bugetar pe anul 2013

Avănd în vedere raportul d-nei Inspector Taraş Fănica din cadrul Compartimentului contabilitate ;
Avănd în vedere avizul comisieiilor buget finanţe….,invatamant,sanatate,cultura….si administratie
publica locala…;
In baza Legii nr.273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind finanţele publice locale
precum si pentru stabilirea unor masuri financiare ;
In baza Legii nr.356 din 19.12.2013 privind Legea Bugetului de Stat pe anul 2014;
In baza Legii nr.82/1991,cu modificarile si completarile ulterioare privind legea contabilitatii
In baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificata şi completata cu OUG
nr.63/2010 precum si stabilirea unor masuri financiare şi a Legii nr.571/2003 cu modificările şi
completările ulterioare privind Codul Fiscal;
In conformitate cu art.36,alin. 1 si 4,lit.a si c din Legea nr.215/2001,actualizata ,republicată si
modificata ulterior ;
In temeiul prevederilor art.45,alin. 1 si 2 lit. a din Legea nr.215/2001 actualizata ,republicată si
modificata ulterior privind administraţia publică locală ;
HOTARASTE :
Art.1 Se aprobă încheierea exerciţiului bugetar al Primăriei comunei Romanu,judeţul Braila pe anul
2013 astfel:
- Veniturile bugetului local - prevederi : 3.815.520 lei
- realizat : 3.712.072 lei

- Cheltuielile bugetului local – prevederi : 3.815.520 lei
- realizat : 3.653.852 lei

Art.2. D-na Taras Fanica,inspector ,răspunde de exactitatea datelor înscrise în prezenta hotărăre
Art.3. D-ul Zainea Cristian,secretar comună,va populariza prin orice mijloace de informare persoanelor
interesate.

Presedinte de sedinţă,
Surdu Teodor

Contrasaemnează,
Secretar comună,
Zainea Cristian George
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