
 ROMÂNIA
JUDEŢUL   ILFOV
COMUNA 1 DECEMBRIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea situaţiilor financiare anuale şi a contului anual de executie a bugetului local al

comunei 1 Decembrie pe anul 2012

Consiliul Local al comunei 1 Decembrie, judeţul Ilfov, întrunit în sedinţă ordinară în data
de 9 aprilie 2013,

Având în vedere Proiectul de Hotărâre nr. 9/27.03.2013 iniţiat de primarul comunei 1
Decembrie, domnul Petre Gheorghe, pentru aprobarea situaţiilor financiare anuale şi a contului
anual de executie a bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2012,

Luând în considere raportul de specialitate al compartimentului financiar contabilitate,
înregistrat cu numărul 2139/28.03.2013,

Ţinând cont de avizele favorabile al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local,
In baza prevederilor art. 57 alin.(1) şi (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice

locale, cu modificarile si completarile ulterioare şi a prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) si alin.(4) lit.
a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare,

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 - Se aprobă contul anual de executie al bugetului local al comunei 1 Decembrie pe
anul 2012,  în următoarea structură:

- lei -
a) la venituri:
1. prevederi bugetare initiale            =      15.616.292
2. prevederi bugetare definitive       =      22.612.418
3. încasari realizate                           =      13.332.563

b) la cheltuieli:
1.   credite bugetare initiale                =      15.816.676
2.   credite bugetare definitive   =      22.812.802
3.   plăţi efectuate   =   13.265.894

Art. 2 - Se aprobă Situaţiile Financiare întocmite pentru anul 2012 conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Prezenta hotârâre va fi comunicată personelor si instituţiilor interesate de către
secretarul comunei 1 Decembrie, care va asigura şi publicitatea acesteia.
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