
                                                    JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

CONSILIUL LOCAL 

      

                                                                                  

                                                                                 

H O T A R A R E A  nr. 16 

privind aprobarea situatiilor financiare si a contului de executie al bugetului 

de venituri si cheltuieli al comunei Crucea, judetul Constanta, aferente anului 

2014 

 

Consliul local al comunei Crucea , judetul Constanta, intrunit in sedinta 

ordinara in data de 26.03.2015,  

Avand in vedere : 

• Expunerea de motive a domnului primar , Gheorghe Frigioi; 

• Referatul compartimentului contabilitate  

• Raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru agricultura, 

activitati economic-financiare, protectia mediului si turism din cadrul 

consiliului local Crucea; 

• Avizul de legalitate dat de secretarul comunei Crucea; 

• Prevederile art.57,73, alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind 

finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare; 

              In temeiul prtevederilor art.36, alin.(2), lit. b) coroborat cu alin.(4) , lit. 

a) , respectiv ale art.45, alin.(2) , lit. a) din Legea nr.215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

 

                                                               H O T A R A S T E : 

 Art.1. Se aproba bilantul anului 2014 , conform anexei nr.1 la prezenta 

hotarare. 

 Art.2. Se aproba contul de rezultat patrimonial pe anul 2014, conform 

anexei nr.2 la prezenta hotarare. 

 Art.3. Se aproba situatia fluxurilor de trezorerie , conform anexei nr.3 la 

prezenta hotarare.  

 Art.4. Se aproba situatia platilor restante si arieratelor, conform anexei 

nr.4 la prezenta hotarare , 

 Art.5. Se aproba situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din 

administratia locala, conform anexei nr.5 la prezenta hotarare. 

 Art.6. Se aproba veniturile, cheltuielile si excedente ale bugetelui local , 

conform anexei nr.6 la prezenta hotarare.  



Art.7. Se aproba situatia modificarilor in structura activelor 

nete/capitalurilor , conform anexei nr.7 la prezenta hotarare. 

Art.8. Se aproba contul de executie al bugetului local pe anul 2014 

conform anexelor  nr.8-9 la prezenta hotarare 

 Art.9.  Anexele nr.1-9 fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.10. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija secretarului 

comunei Crucea, Institutiei Prefectului- Judetul Constanta  si compartimentului 

contabilitate din cadrul primariei  . 

 

Prezenta hotãrâre a fost adoptatã cu_______voturi 

pentru,_________voturi contra şi_________abţineri. 

 

        Crucea , 26.03.2015     

 

 

 

Presedinte de sedinta ,                                                            Contrasemneaza, 

              

             Iosif Dobrin                                                                             SECRETAR, 

 

                                                                                     Reveicuta GURGU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


