ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
COMUNA CHIRNOGENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 13 din 24.03.2022
Privind aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2021
INIŢIATOR : Manta Gheorghe – primarul comunei Chirnogeni, judeţul Constanţa

CONSILIUL LOCAL CHIRNOGENI – întrunit în ședința ordinară din data de
24.03.2022;
Ţinând cont de: referatul de aprobare prezentat și proiectul de hotărâre inițiat de
primarul comunei Chirnogeni, domnul Manta Gheorghe, înregistrate la nr.
1615/18.03.2022, 1616/18.03.2022; raportul de specialitate al compartimentului de resort
din cadrul aparatului de specialitate al primarului – contabilitate
– cu nr.
1617/18.03.2022; avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local
Chirnogeni nr. 1 cu nr. 1775/24.03.2022;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
• art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 138 alin. (4) și alin. (5) din
Constituția României, republicată;
• art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
• art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu
modificările și completările ulterioare;
• Ordonanţa nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 1954/2005 pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor
privind finanţele publice;
• Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, art. 57;
În baza art. 129 alin. (2) litera b) și alin. (4) litera a) coroborat cu art. 139 alineat (3)
litera a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă situațiile financiare anuale la data de 31.12.2021, inclusiv anexele de la nr. 111 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:
➢
anexa 1 Bilanț
➢
anexa 2 Cont de rezultat patrimonial
➢
anexa 3 Flux de trezorerie
➢
anexa 4 Plăți restante
➢
anexa 5 Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală

➢
➢
➢
➢
➢

➢

anexa 6 Veniturile și cheltuielile bugetelor locale pe unități administrativ teritoriale
anexa 7 Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor anexa 34
anexa 8 Situatia activelor fixe amortizabile anexa 35 fila 1 și fila 2
anexa 9 Situația activelor fixe neamortizabile anexa 35 b fila și fila 2
anexa 10 Contul de execuție a bugetului local - venituri
anexa 11 Contul de execuție a bugetului local - cheltuieli

Art.2. Compartimentul contabilitate răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri.
Art.3. Secretarul general al comunei Chirnogeni răspunde de comunicarea prezentei
Instituţiei Prefectului – Judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate precum
şi tuturor factorilor interesaţi.

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local Chirnogeni din data de 24.03.2022
cu un număr de 12 voturi pentru, - voturi contra, - abţineri, din totalul de 13 consilieri în funcţie, din care
12 prezenţi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
NASTA IONUȚ

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general comună,
Dan Claudia

