ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI
HOTĂRÂREA
nr. 16/29.02.2016
pentru aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2015

Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară,
legal constituit;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarului comunei Frecăţei şi
avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Frecatei.
Ţinând seama de:
situaţiile financiare aferente anului 2015, care se compun din: bilanţ, contul de
rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor în structura
activelor nete/capitalurilor, conturile de execuţie bugetară şi anexele la situaţiile financiare,
care includ: politici contabile şi note explicative;
H.C.L. nr. 16/09.02.2015, privind aprobarea bugetului propriu de venituri si
cheltuieli al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea pe anul 2015; HCL nr. 36/23.03.2015, HCL
nr. 44/30.04.2015, HCL nr. 64/26.06.2015, HCL nr. 78/28.08.2015, HCL nr. 95/23.10.2015,
HCL nr. 109/04.11.2015, HCL nr. 110/27.11.2015 si HCL nr. 119/15.12.2015 privind
rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2015;
prevederile Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al
anului 2015 aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 4075/2015;
prevederile art. 49 alin. (12) si (13), art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
-

În baza art. 36 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. a), raportate la cele ale art.
63 alin. (1) lit. (c), combinat cu alin. 4) lit. b), art. 45 alin. (1), art. 115 alin. (1) lit. „b” din
Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificata şi completata
ulterior,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEII adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2015 prevăzut
în Anexa nr. 1.
Art. 2. - Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. - Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte
primarul comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, prin compartimentul de specialitate.
Hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”, --„împotrivă”, --„abţineri”, fiind prezenţi 13
consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
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