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                                                            H O T A R A R E A   Nr. 7 

                                                               Din  27 Februarie 2013 

 

 

Privind: aprobarea încheierii exerciŃiului bugetar pe anul 2012 

 

 

 Avănd în vedere raportul d-nei Inspector Taraş Fănica din cadrul Compartimentului contabilitate ; 

 Avănd în vedere avizul comisieiilor buget finanŃe….,invatamant,sanatate,cultura….si  administratie publica 

locala…; 

 In baza Legii nr.273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind finanŃele publice locale precum      

si pentru  stabilirea unor masuri financiare ; 

 In baza Legii nr. 293/22.12.2011 privind bugetul de stat pe anul 2012; 

 In baza Legii nr.82/1991,cu modificarile si completarile ulterioare privind legea contabilitatii 

 In baza Ordinului Viceprim ministrului,Ministrul Finantelor Publice nr.1720 /2012 pentru aprobarea     

Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2012; 

 In baza Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.71/22.01.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice; 

 In conformitate cu art.36 alin. 1,alin.4 lit. a din Legea nr.215 din 2001 cu modificarile si completarile  

ulterioare; 

 In temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215 din 2001 cu modificarile şi completările ulterioare privind 

administraŃia publică locală; 

 

                                                                     H O T A R A S T E  : 

 

 Art.1 Se aprobă încheierea exerciŃiului bugetar al Primăriei comunei Romanu,judeŃul Braila pe anul 2012  

astfel: 

 

 - Veniturile bugetului local  -  prevederi :   1.923.280  lei 

                                                          - realizat     :   1.979.203 lei 

                                                                  Realizat în procent de  97,17   % 

 

 - Cheltuielile bugetului local – prevederi :   1.923.280  lei 

                                                           - realizat     :   1.701.630  lei 

                                                                  Realizat în procent de  88,47   % 

 

             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 sedinŃă,                                                          Contrasaemnează, 

                          Sisu  Dumitru                                                                    Secretar comună, 

                                                                                                                Zainea Cristian George 

 

 

 



 

 

                R O M A N I A 

            JUDETUL BRAILA 

          COMUNA ROMANU 

 

 

 

                                                     P  R O  I  E  C  T    DE     H O T A R A R E     

                                                                      Din  27 Februarie 2013 

 

 

 

Privind: aprobarea încheierii exerciŃiului bugetar pe anul 2012 

 

 

 Avănd în vedere raportul d-nei Inspector Taraş Fănica din cadrul Compartimentului contabilitate ; 

 In baza Legii nr.273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind finanŃele publice locale precum       

si pentru  stabilirea unor masuri financiare ; 

 In baza Legii nr. 293/22.12.2011 privind bugetul de stat pe anul 2012; 

            In baza Legii nr.82/1991,cu modificarile si completarile ulterioare privind legea contabilitatii 

 In baza Ordinului Viceprim ministrului,Ministrul Finantelor Publice nr.1720 /2012 pentru aprobarea     

Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2012; 

 In baza Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.71/22.01.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice; 

 In conformitate cu art.36 alin. 1,alin.4 lit. a din Legea nr.215 din 2001 cu modificarile si completarile  

ulterioare; 

 In temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215 din 2001 cu modificarile şi completările ulterioare privind 

administraŃia publică locală; 

 

 

 

                                                                     H O T A R A S T E  : 

 

 

 

 Art.1 Se aprobă încheierea exerciŃiului bugetar al Primăriei comunei Romanu,judeŃul Braila pe anul 2012  

astfel: 

 

 - Veniturile bugetului local  -  prevederi :   1.923.280  lei 

                                                          - realizat     :   1.979.203 lei 

                                                                  Realizat în procent de  97,17   % 

 

 - Cheltuielile bugetului local – prevederi :   1.923.280  lei 

                                                           - realizat     :   1.701.630  lei 

                                                                  Realizat în procent de  88,47   % 

 

             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. 

 

 

 

                                                                             P R I M A R, 



                                                                  VASILACHE DUMITRU 


