R O M Â N I A
J U D E Ţ U L

B R A Ş O V

CONSILIUL LOCAL AL
C O M U N E I

V A M A B U Z Ă U L U I

HOTĂRÂREA
nr. 7 din 25.02.2011
- privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2010
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.02.2010;
Analizând contul de execuţie a bugetului pe anul 2010, referatul compartimentului de specialitate,
precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3;
Având în vedere dispoziţiile art. 36, alin. (4), lit. „a” din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 59/2011 privind aprobarea Normelor
Metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie
2010;
Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 19/23.03.2010 –
privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Vama Buzăului, a bugetului de
venituri şi cheltuieli la activităţile finanţate integral din venituri proprii, a bugetului de venituri şi cheltuieli
evidenţiate în afara bugetului local al comunei Vama Buzăului şi a listelor de investiţii pentru anul 2010 şi a
Hotărârilor Consiliului Local al comunei Vama Buzăului ulterioare, referitoare la rectificarea bugetului
local al comunei Vama Buzăului;
În temeiul art. 45, alin. (1) şi alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1: Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 2010 prevăzut în anexa nr. 1, ce
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se constată că în anul 2010 au fost acordate scutiri şi facilităţi fiscale în sumă totală de
1.825,00 lei, tipul de impozit şi/sau taxă locală şi fiecare din reglementările care au stat la baza acordării
facilităţii fiscale respective fiind prevăzute în anexa nr. 2.
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
Vama Buzăului şi compartimentul financiar - contabilitate.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului şi prefectului judeţului Braşov şi se aduce
la cunoştinţă publică.
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