
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea 
contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2010

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) lit. a) din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
consiliul local aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul 
de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar.

In conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 273/2006 
privind finantele publice locale ordonatorii principali de credite intocmesc si prezinta 
spre aprobare autoritatilor deliberative, pana la data de 31 mai a anului urmator, conturile 
anuale de executie a bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2) din lege, in urmatoarea 
structura:
    a) la venituri:
    - prevederi bugetare initiale;
    - prevederi bugetare definitive;
    - incasari realizate;
    b) la cheltuieli:
    - credite bugetare initiale;
    - credite bugetare definitive;
    - plati efectuate.

Avand in vedere aceste considerente, propun spre analiza si aprobare Consiliului 
local al comunei Mihail Kogalniceanu, proiectul de hotarare privind aprobarea contului 
de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2010 in forma si continutul prezentat.

PRIMAR
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, 

JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ 
  
  
    

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2010

     
Comisia pentru activitati economico – financiare, juridica si de disciplina a 

analizat raportul compartimentului contabilitate, expunerea de motive a primarului si 
proiectul de hotarare mai sus mentionat ce urmeaza a fi supus dezbaterii spre adoptare in 
sedinta ordinara a Consiliului Local din data de 28.04.2011.

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) 
lit. a) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare si prevederile art. 57 alin. (1) lit. a) si b) din Legea finantelor 
publice locale nr. 273/2006, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare .
 Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare si 
propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

Presedinte
Natu Gheorghe

Membri: Diaconescu Nicolae
                
               Florea Neculai
                
               Buzea Ion
                
               Nedelcu Ion   



ROMÂNIA
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PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind aprobarea 
contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2010

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotarare mai sus mentionat, constata ca 

este intocmit in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) lit. a) din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare si cu prevederile art. 57 alin. (1) lit. a) si b) din Legea finantelor publice locale 
nr. 273/2006, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare , sens in care avizeaza 
favorabil proiectul de hotarare si propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si 
continutul prezentat.
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