ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA ROŞIEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 20
privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul
2010 al comunei Roşieşti, județul Vaslui
având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului comunei Roşieşti, judetul Vaslui;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului;
- raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al
comunei Roşieşti;
- prevederile art. 57, alin. (1) din Legea 273/2006, legea finanțelor publice
locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 82/1991, legea contabilității, republicată;
- Ordinul M.E.F. nr. 2839 din 14.12.2010 pentru aprobarea Normelor
Metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2010;
- prevederile art. 36 alin. 4 lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind administrația
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația
publică locală, republicată, cu modificări și completări ulterioare;
Consiliul Local al comunei Roşieşti, județul Vaslui;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2010,
astfel:
A. La venituri:
a) prevederi bugetare aprobate inițial 3.334.017 lei
b) prevederi bugetare definitive 3.582.310 lei
c) încasări realizate 3.225.149 lei
B. La cheltuieli:
a) credite bugetare aprobate inițial 3.334.017 lei
b) credite bugetare definitive 3.582.310 lei
c) plăti efectuate 3.224.880 lei

C. Excedentul bugetului local pe anul 2010, după regularizare este de 269 lei.
Art. 2. Detalierea conturilor de închidere a exercițiului bugetar pe anul 2010
este prevazută în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Secretarul comunei Roşieşti, judetul Vaslui va asigura transmiterea
prezentei hotărâri autorităților și instituțiilor publice interesate, precum și
publicitatea acesteia.
R o ş i e ş t i, 30 iunie 2011.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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